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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι συμβάσεις παραχώρησης συνιστούν σημαντικό μέρος της οικονομικής δραστηριότητας 
στα κράτη μέλη της ΕΕ. Μολονότι, εξαιτίας της σημερινής νομικής κατάστασης, είναι 
δύσκολο να γίνουν ακριβείς μετρήσεις, μελέτες θεωρούν δεδομένο ότι πάνω από το 60% 
όλων των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην Ευρώπη υπάγονται στην 
κατηγορία των συμβάσεων παραχώρησης.

Σήμερα, μόνο η ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης έργων υπόκειται σε κάποιες λίγες 
διατάξεις του παραγώγου δικαίου· για τις συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών ισχύουν μόνο 
οι γενικές αρχές της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προτεινόμενη 
οδηγία επιδιώκει να καλύψει αυτό το νομικό κενό.

Η σημερινή κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική, διότι δεν υπάρχει επαρκής ασφάλεια δικαίου 
ούτε για τις επιχειρήσεις ούτε για τους αναθέτοντες φορείς, και η πρόσβαση των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, στις οικονομικές ευκαιρίες που συνδέονται με συμβάσεις 
παραχώρησης είναι περιορισμένη. 

Επιπροσθέτως, ενόψει της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης στα περισσότερα κράτη μέλη 
της ΕΕ, έχει μεγάλη σημασία η αποτελεσματική χρήση των δημόσιων πόρων, στην οποία 
μπορεί να συμβάλει σημαντικά ο ανταγωνισμός για την πιο αποδοτική και οικονομικά 
συμφέρουσα λύση κατά την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης. 

Μια ρύθμιση σε επίπεδο ΕΕ δεν περιορίζει σε καμία περίπτωση τις αναθέτουσες αρχές όσον 
αφορά την ελευθερία τους να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους ανεξάρτητα και με δικούς 
τους πόρους. Όταν όμως μια αναθέτουσα αρχή αποφασίζει να αναθέσει τα καθήκοντα αυτά 
σε τρίτους, πρέπει να εξασφαλίζεται πραγματικά η πρόσβαση στην αγορά για όλες τις 
κατάλληλες επιχειρήσεις, προκειμένου να επιτυγχάνεται μέσω του ανταγωνισμού η πιο 
αποδοτική και οικονομικά συμφέρουσα λύση και να αποφεύγεται ο κίνδυνος διαφθοράς. 

Τα πλεονεκτήματα της οδηγίας για τις συμβάσεις παραχώρησης, τα οποία παρατίθενται στο 
έγγραφο εργασίας της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 
της 20.2.2012, στηρίζονται κατηγορηματικά, ιδίως όσον αφορά την αποσαφήνιση του 
υφισταμένου νομικού πλαισίου, τη δημιουργία κινήτρων για αύξηση του ανταγωνισμού και 
τις ιδιαιτερότητες ορισμένων προτεινόμενων κριτηρίων, τα οποία θα πρέπει να 
τροποποιηθούν.

Ο συντάκτης στηρίζει σε γενικές γραμμές την πρόταση της Επιτροπής. 

Όσον αφορά τα κατώτατα όρια (κατώφλια), προτείνεται μείωση στα 2,5 εκατ. ευρώ για τις 
συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών και με τον τρόπο αυτόν καθίσταται περιττή η 
προτεινόμενη από την Επιτροπή υποχρεωτική δημοσίευση. 

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις έχουν επίσης σκοπό να αποτρέψουν υπερβολικές ρυθμίσεις 
όσον αφορά την έννοια του κύκλου ζωής και του υπολογισμού του κόστους του, καθώς αυτές 
συνδέονται με κίνδυνο κατάχρησης. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να δοθεί στους αναθέτοντες 
φορείς η δυνατότητα να συμπεριλάβουν στα κριτήρια ανάθεσης χαρακτηριστικά που 
αφορούν τις συνθήκες εργασίας και να αποκλείουν υποψηφίους που είναι γνωστό ότι έχουν 
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διαπράξει σοβαρές παραβιάσεις στον τομέα της κοινωνικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας 
και του εργατικού δικαίου. Ακόμη, λόγω των μεγάλων διαφορών μεταξύ των κατωφλίων της 
παρούσας οδηγίας και εκείνων της οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις είναι απαραίτητο να 
προληφθεί ο κίνδυνος παρακάμψεων μέσω του σχεδιασμού μιας δημόσιας σύμβασης ως 
σύμβασης παραχώρησης. Όσον αφορά την καθιέρωση της ηλεκτρονικής ανάθεσης 
συμβάσεων, η προθεσμία των 5 ετών από την έναρξη της εφαρμογής φαίνεται υπερβολικά 
μεγάλη, ιδίως σε σύγκριση με τη σημαντικά μικρότερη προθεσμία που προβλέπει η οδηγία 
για τις δημόσιες συμβάσεις. Στο πλαίσιο των εξαιρέσεων πρέπει να ισχύουν μικρές ιδιωτικές 
συμμετοχές σε δημόσιες επιχειρήσεις ύψους έως 10%.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς 
και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην 
έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Οι διατάξεις του παρόντος νομικού 
πλαισίου πρέπει να είναι σαφείς και απλές 
και να μη δημιουργούν υπερβολική 
γραφειοκρατία.

Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Λόγω της φύσης της σύμβασης 
παραχώρησης, οι διατάξεις για την 
ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης δεν 
πρέπει να αποτελούν απλώς υιοθέτηση 
των ρυθμίσεων για την ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων.

Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(29) Επιπλέον, στις τεχνικές προδιαγραφές 
και στα κριτήρια ανάθεσης, οι 
αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να μπορούν 
να αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη 
διαδικασία παραγωγής ή έναν 
συγκεκριμένο τρόπο παροχής υπηρεσιών, 
υπό τον όρο ότι συνδέονται με το 
αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης. Για 
την καλύτερη ενσωμάτωση κοινωνικών 
παραμέτρων στις συμβάσεις 
παραχώρησης, θα πρέπει να επιτρέπεται 
στους αγοραστές να περιλαμβάνουν, στα 
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παραμέτρων στις συμβάσεις 
παραχώρησης, θα πρέπει να επιτρέπεται 
στους αγοραστές να περιλαμβάνουν, στα 
κριτήρια ανάθεσης, χαρακτηριστικά 
σχετικά με τις συνθήκες εργασίας. 
Ωστόσο, όταν οι αναθέτουσες αρχές ή οι 
αναθέτοντες φορείς χρησιμοποιούν την 
πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά, 
τα κριτήρια αυτά μπορούν να αφορούν 
μόνο τις εργασιακές συνθήκες των ατόμων 
που συμμετέχουν άμεσα στη σχετική 
διαδικασία παραγωγής ή παροχής. Τα εν 
λόγω χαρακτηριστικά μπορούν να 
αφορούν μόνο την προστασία της υγείας 
του προσωπικού που συμμετέχει στη 
διαδικασία παραγωγής ή τη διευκόλυνση 
της κοινωνικής ενσωμάτωσης των 
μειονεκτούντων ατόμων ή μελών 
ευάλωτων ομάδων μεταξύ των ατόμων στα 
οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση της 
σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης και της 
δυνατότητας πρόσβασης ατόμων με 
αναπηρίες. Στην περίπτωση αυτή, 
οποιαδήποτε κριτήρια ανάθεσης 
περιλαμβάνουν τα εν λόγω χαρακτηριστικά 
θα πρέπει να περιορίζονται, σε κάθε 
περίπτωση, στα χαρακτηριστικά που 
έχουν άμεσες συνέπειες για τα μέλη του 
προσωπικού στο περιβάλλον εργασίας 
τους. Θα πρέπει να εφαρμόζονται 
σύμφωνα με την οδηγία 96/71/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, 
σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων 
στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και κατά 
τρόπο που δεν δημιουργεί άμεσες ή 
έμμεσες διακρίσεις εις βάρος των 
οικονομικών φορέων από άλλα κράτη μέλη 
ή από τρίτες χώρες που είναι 
συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία ή σε 
συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών στις 
οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος η 
Ένωση. Οι αναθέτουσες αρχές και οι 
αναθέτοντες φορείς θα πρέπει επίσης, 
οσάκις χρησιμοποιούν το κριτήριο της 
πλέον οικονομικά συμφέρουσας 
προσφοράς, να έχουν τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν ως κριτήριο ανάθεσης την 

κριτήρια ανάθεσης, χαρακτηριστικά 
σχετικά με τις συνθήκες εργασίας. 
Ωστόσο, όταν οι αναθέτουσες αρχές ή οι 
αναθέτοντες φορείς χρησιμοποιούν την 
πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά, 
τα κριτήρια αυτά μπορούν να αφορούν 
μόνο τις εργασιακές συνθήκες των ατόμων 
που συμμετέχουν άμεσα στη σχετική 
διαδικασία παραγωγής ή παροχής. Τα εν 
λόγω χαρακτηριστικά μπορούν να 
αφορούν μόνο την προστασία της υγείας 
του προσωπικού που συμμετέχει στη 
διαδικασία παραγωγής ή τη διευκόλυνση 
της κοινωνικής ενσωμάτωσης των 
μειονεκτούντων ατόμων ή μελών 
ευάλωτων ομάδων μεταξύ των ατόμων στα 
οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση της 
σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης και της 
δυνατότητας πρόσβασης ατόμων με 
αναπηρίες. Στην περίπτωση αυτή, 
οποιαδήποτε κριτήρια ανάθεσης 
περιλαμβάνουν τα εν λόγω χαρακτηριστικά 
θα πρέπει να περιορίζονται στα 
χαρακτηριστικά που έχουν άμεσες 
συνέπειες για τα μέλη του προσωπικού στο 
περιβάλλον εργασίας τους. Θα πρέπει να 
εφαρμόζονται σύμφωνα με την οδηγία 
96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 
1996, σχετικά με την απόσπαση 
εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής 
υπηρεσιών και κατά τρόπο που δεν 
δημιουργεί άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις 
εις βάρος των οικονομικών φορέων από 
άλλα κράτη μέλη ή από τρίτες χώρες που 
είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία ή 
σε συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών στις 
οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος η 
Ένωση. Οι αναθέτουσες αρχές και οι 
αναθέτοντες φορείς θα πρέπει επίσης, 
οσάκις χρησιμοποιούν το κριτήριο της 
πλέον οικονομικά συμφέρουσας 
προσφοράς, να έχουν τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν ως κριτήριο ανάθεσης την 
οργάνωση, τα προσόντα και την πείρα του 
προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η 
εκτέλεση της σχετικής σύμβασης 
παραχώρησης, καθώς αυτό ενδέχεται να 
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οργάνωση, τα προσόντα και την πείρα του 
προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η 
εκτέλεση της σχετικής σύμβασης 
παραχώρησης, καθώς αυτό ενδέχεται να 
επηρεάσει την ποιότητα της εκτέλεσης της 
παραχώρησης και, επακόλουθα, την 
οικονομική αξία της προσφοράς.

επηρεάσει την ποιότητα της εκτέλεσης της 
παραχώρησης και, επακόλουθα, την 
οικονομική αξία της προσφοράς.

Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) Είτε από αναθέτουσες αρχές, σύμφωνα 
με το άρθρο 3 της παρούσας οδηγίας,
ανεξαρτήτως εάν τα έργα ή οι υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
προμηθειών, προορίζονται για σκοπό 
δημοσίου συμφέροντος·

Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Συμβάσεις παραχώρησης η αξία των 
οποίων είναι χαμηλότερη του κατωτάτου 
ορίου μπορούν να συνάπτονται κοινή 
συναινέσει.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία πρέπει να εφαρμόζεται αποκλειστικά σε συμβάσεις παραχώρησης που έχουν 
επιπτώσεις στην εσωτερική αγορά.

Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

με το άρθρο 4 της παρούσας οδηγίας, υπό 
τον όρο ότι τα έργα ή οι υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
προμηθειών, προορίζονται για την άσκηση 
μίας εκ των δραστηριοτήτων που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) «υποψήφιος»: οικονομικός παράγων 
που επεδίωξε πρόσκληση ή έχει 
προσκληθεί να συμμετάσχει σε διαδικασία 
ανάθεσης σύμβασης παραχώρησης.

(8) «υποψήφιος»: οικονομικός παράγων 
που επεδίωξε πρόσκληση για να 
συμμετάσχει σε διαδικασία ανάθεσης 
σύμβασης παραχώρησης ή έχει 
προσκληθεί να το πράξει.

Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το δικαίωμα εκμετάλλευσης των έργων ή 
των υπηρεσιών που αναφέρονται στα 
σημεία 2, 4 και 7 της πρώτης παραγράφου 
συνεπάγεται τη μεταβίβαση του ουσιώδους 
λειτουργικού κινδύνου στον ανάδοχο. Ο 
ανάδοχος της σύμβασης παραχώρησης 
θεωρείται ότι αναλαμβάνει το ουσιώδες 
μέρος του λειτουργικού κινδύνου όταν δεν 
υπάρχει εγγύηση για την απόσβεση της 
επένδυσης ή των δαπανών που 
πραγματοποιήθηκαν κατά την εκτέλεση 
των έργων ή την παροχή των υπηρεσιών 
που αποτελούν το αντικείμενο της 
σύμβασης παραχώρησης, εξαιρουμένης 
της περίπτωσης όπου για την απουσία 
απόδοσης άμεσα υπεύθυνη είναι η 
αναθέτουσα αρχή.
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Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο οικονομικός κίνδυνος μπορεί να 
συνίσταται σε οιονδήποτε των κατωτέρω:

Ο οικονομικός κίνδυνος μπορεί να 
συνίσταται ιδίως σε οιονδήποτε των 
κατωτέρω:

Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις 
ακόλουθες συμβάσεις παραχώρησης των 
οποίων η αξία ισούται ή υπερβαίνει τα 
5.000.000 ευρώ, όταν οι συμβάσεις 
παραχώρησης έχουν ανώτατη διάρκεια 
πέντε ετών:

Αιτιολόγηση

Η διάρκεια των συμβάσεων παραχώρησης μπορεί να ποικίλλει.  Στις μακρόπνοες συμβάσεις 
παραχώρησης, το όριο των 5.000.000 ευρώ ενδεχομένως να μην επαρκεί για την παραγωγή 
αποτελεσμάτων στην εσωτερική αγορά. Ως εκ τούτου, στις προϋποθέσεις πρέπει να προστεθεί 
και ο παράγων χρονικής διάρκειας.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις 
ακόλουθες συμβάσεις παραχώρησης των 
οποίων η αξία ισούται ή υπερβαίνει τα 
10.000.000 ευρώ, όταν η διάρκεια των 
συμβάσεων παραχώρησης υπερβαίνει τα 
πέντε έτη:
(α) συμβάσεις παραχώρησης που 
συνάπτονται από αναθέτοντες φορείς για 
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την άσκηση μίας των δραστηριοτήτων 
που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ·
(β) συμβάσεις παραχώρησης που 
συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές.

Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας 
μιας παραχώρησης βασίζεται στο συνολικό 
πληρωτέο ποσό, εκτός ΦΠΑ, όπως 
εκτιμάται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα.
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Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Όσον αφορά τον προσδιορισμό του 
κατώτατου ορίου, η εκτιμώμενη αξία της 
σύμβασης παραχώρησης ισούται με τον 
εκτιμώμενο συνολικό κύκλο εργασιών, 
άνευ φόρων, που πραγματοποιείται κατά 
τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Αιτιολόγηση

Αρκετά συχνά, μια σύμβαση παραχώρησης αφορά τόσο την πραγματοποίηση έργων όσο και την 
παροχή υπηρεσιών. Μια σύμβαση παραχώρησης έργων μπορεί να περιλαμβάνει την 
εκμετάλλευση και την παροχή υπηρεσιών. Μια σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών ενδέχεται, 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, να απαιτεί την πραγματοποίηση έργων. Όσον αφορά τον 
υπολογισμό της αξίας μιας σύμβασης παραχώρησης, πρέπει να χρησιμοποιείται η ίδια μέθοδος 
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τόσο για τις παραχωρήσεις έργων όσο και για τις παραχωρήσεις υπηρεσιών, και η εν λόγω 
μέθοδος οφείλει να αντικατοπτρίζει περισσότερο το χρηματικό όφελος που προκύπτει από την 
παραχώρηση (ήτοι τον κύκλο εργασιών της).

Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Όταν η συνολική αξία των παρτίδων 
ισούται ή υπερβαίνει τα κατώτατα όρια
που καθορίζονται στο άρθρο 5, η παρούσα 
οδηγία εφαρμόζεται στη ανάθεση κάθε 
παρτίδας.

Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

8. Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες 
φορείς μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις 
παραχώρησης για μεμονωμένες παρτίδες 
χωρίς να εφαρμόζουν τις σχετικές 
διατάξεις που προβλέπονται στην παρούσα 
οδηγία, εφόσον η εκτιμώμενη αξία της εν 
λόγω παρτίδας χωρίς ΦΠΑ είναι μικρότερη 
από 500.000 ευρώ. Εντούτοις, η συνολική 
αξία των παρτίδων που ανατίθενται με 
αυτόν τον τρόπο χωρίς την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας δεν υπερβαίνει το 20% 
της συνολικής αξίας όλων των παρτίδων 
στις οποίες έχει διαμεριστεί το 
προτεινόμενο έργο ή η προτεινόμενη 
αγορά υπηρεσιών.

Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επίσης, ο σχεδιασμός δεν γίνεται με 
στόχο την εξαίρεση από το πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας για τις δημόσιες 
συμβάσεις.

Αιτιολόγηση

Οι μεγάλες διαφορές μεταξύ των κατωτάτων ορίων της παρούσας οδηγίας και εκείνων της 
οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις ενέχουν τον κίνδυνο σχεδιασμού δημοσίων συμβάσεων ως 
συμβάσεων παραχώρησης προκειμένου να παρακάμπτεται το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για 
τις δημόσιες συμβάσεις.

Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς υποχρεούνται να τηρούν, κατά την 
ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης που 
λόγω της αξίας τους δεν υπάγονται στην 
παρούσα οδηγία, τις αρχές της ΣΛΕΕ για 
την ίση μεταχείριση, τη μη διακριτική 
μεταχείριση και τη διαφάνεια.

Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Αιτιολόγηση

Στο άρθρο 8.1 και το παράρτημα V προβλέπεται η εξαίρεση των δραστηριοτήτων που 
καλύπτονται ήδη από άλλες τομεακές οδηγίες. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο διατυπώνεται η 
πρόταση αφήνει να εννοηθεί ότι ο οικονομικός παράγοντας πρέπει να είναι αναθέτων φορέας, 
γεγονός το οποίο δεν ισχύει για όλους τους οικονομικούς παράγοντες που ασκούν τις εν λόγω 
δραστηριότητες. Η τροπολογία αυτή προτείνει μια διατύπωση που συνάδει με τον βασικό στόχο 
της πρότασης.

Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Κατά την χρήση πόρων της ΕΕ πρέπει να τηρούνται οι αρχές που διατυπώνονται στην παρούσα 
οδηγία.

Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του στοιχείου δ) του 
πρώτου εδαφίου, σε περίπτωση 
συγχρηματοδότησης σημαντικού μέρους
της σύμβασης παραχώρησης από διεθνή 

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

ένα τέταρτο από διεθνή οργανισμό ή 
διεθνές χρηματοδοτικό ίδρυμα, τα 
συμβαλλόμενα μέρη αποφασίζουν τις 
εφαρμοστέες διαδικασίες ανάθεσης των 
συμβάσεων παραχώρησης, οι οποίες 
συνάδουν προς τις διατάξεις της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
σε συμφωνίες στο πλαίσιο των οποίων το 
κράτος ή αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας παραχωρεί σε έναν οικονομικό 
φορέα το δικαίωμα εκμετάλλευσης 
ορισμένων δημοσίων τομέων ή πόρων, 
εφόσον το κράτος ή η αναθέτουσα αρχή ή 
ο αναθέτων φορέας προβλέπει μόνο 
γενικές προϋποθέσεις για τη χρήση τους 
χωρίς να καθίσταται δικαιούχος των 
συγκεκριμένων έργων ή υπηρεσιών που 
παρέχει ο οικονομικός φορέας.

Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις 
συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών:

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις 
συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών που 
ανατίθενται από μια αναθέτουσα αρχή σε 
άλλη αναθέτουσα αρχή ή σε μία ένωση 
αναθετουσών αρχών βάσει αποκλειστικού 
δικαιώματος που τους παρέχεται δυνάμει 
δημοσιευμένων νομοθετικών, 
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, 
εφόσον οι διατάξεις αυτές συμβιβάζονται 
με τη συνθήκη.
Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
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επίσης:

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με τη διατύπωση του άρθρου 18 της ισχύουσας οδηγίας 2004/18· διευκρινίζεται ότι 
τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν να παρέχουν τέτοιου είδους αποκλειστικά δικαιώματα 
σύμφωνα με τη συνθήκη.

Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Ο στόχος, που συνίσταται στο να μην είναι υπερβολικά εύκολη η λήψη δανείων από δήμους και 
κοινότητες, είναι σωστός. Εντούτοις, υπάρχουν ήδη επαρκή μέτρα διασφάλισης αυτού, 
επομένως δεν χρειάζεται κανονιστική ρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μια κάποια ευελιξία 
κατά τη λήψη δανείων πρέπει να συνεχίσει να εξασφαλίζεται για τους δήμους και τις 
κοινότητες. Ως εκ τούτου, οι διαδικασίες προμήθειας χρημάτων και κεφαλαίου πρέπει να 
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Τροπολογία 27
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) που αφορούν συμβάσεις εργασίας· διαγράφεται

Τροπολογία 28
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η έννοια της μετάδοσης εκπομπών ορίζεται ήδη στην παράγραφο 5 στοιχείο β).

Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Οι αναθέτοντες φορείς κοινοποιούν 
στην Επιτροπή ή στο εθνικό όργανο 
εποπτείας, κατόπιν αιτήσεώς τους, 
οποιαδήποτε δραστηριότητα θεωρούν ότι 
εξαιρείται. Η Επιτροπή δημοσιεύει ανά 
εξάμηνο, αρχής γενομένης από την 1η 
Ιουλίου 2013, στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για 
ενημερωτικούς σκοπούς, καταλόγους με 
κατηγορίες δραστηριοτήτων που θεωρεί 
ότι καλύπτονται από την παρούσα 
εξαίρεση Στην περίπτωση αυτή, η 
Επιτροπή σέβεται τυχόν ευαίσθητες 
εμπορικές πτυχές τις οποίες, ενδεχομένως, 
επικαλέσθηκαν οι αναθέτοντες φορείς 
κατά τη διαβίβαση των εν λόγω 
πληροφοριών.
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Τροπολογία 30
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) στις συμβάσεις παραχώρησης 
υπηρεσιών, εφόσον το 60% τουλάχιστον 
του μέσου συνολικού κύκλου εργασιών 
που πραγματοποίησε η συνδεδεμένη 
επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία 
στον τομέα των υπηρεσιών, σε γενικές 
γραμμές, προέρχεται από την παροχή 
υπηρεσιών στις επιχειρήσεις με τις οποίες 
συνδέεται·

Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) στις συμβάσεις παραχώρησης έργων, 
εφόσον το 60% τουλάχιστον του μέσου 
συνολικού κύκλου εργασιών που 
πραγματοποίησε η συνδεδεμένη 
επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία 
στον τομέα των έργων, σε γενικές γραμμές, 
προέρχεται από την παροχή έργων στις 
επιχειρήσεις με τις οποίες συνδέεται.

Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 33
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή στο 
ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο.

γ) δεν υπάρχουν ιδιωτικές συμμετοχές
στο ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο που να 
υπερβαίνουν συνολικά το 10%.

Αιτιολόγηση

Απαιτείται αποσαφήνιση λόγω της απόφασης Altmark του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Τροπολογία 34
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή στο 
ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο.

γ) δεν υπάρχουν ιδιωτικές συμμετοχές
στο ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο που να 
υπερβαίνουν συνολικά το 10%.
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Αιτιολόγηση

Απαιτείται αποσαφήνιση λόγω της απόφασης Altmark του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Τροπολογία 36
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) σκοπός της σύμπραξης είναι η 
εκτέλεση καθήκοντος παροχής υπηρεσίας 
δημοσίου συμφέροντος, το οποίο έχει 
ανατεθεί σε φορέα τοπικής 
αυτοδιοίκησης ή η άσκηση 
δραστηριότητας επικουρικών 
προμηθειών κατά την έννοια του άρθρου 
2, παράγραφος 17, η οποία είναι 
απαραίτητη για την παροχή της 
υπηρεσίας δημοσίου συμφέροντος. 
Θεωρείται ότι υπάρχει δέσμη 
καθηκόντων και όταν ένας δήμος φέρει 
μόνο την υποχρέωση της πληρωμής, 
εφόσον ο δήμος, χάρη στη συνεργασία, 
μπορεί να τηρεί τις υποχρεώσεις του με 
οικονομικότερο ή αποτελεσματικότερο 
τρόπο·

Τροπολογία 37
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 38
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Τροπολογία 39
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η απουσία ιδιωτικών συμμετοχών που
υπερβαίνουν συνολικά το 10% οι οποίες 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 4 
επαληθεύεται τη στιγμή της ανάθεσης της 
σύμβασης παραχώρησης ή της σύναψης 
της συμφωνίας.

Τροπολογία 40
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Γλωσσική τροποποίηση.
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Τροπολογία 41
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο 
υπηρεσίες και προμήθειες ανατίθενται 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία όταν το 
κύριο αντικείμενο της υπό εξέταση 
σύμβασης είναι υπηρεσίες και όταν 
πρόκειται για παραχωρήσεις κατά την 
έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 σημείο 
1.

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
συμβάσεις που περιλαμβάνουν υπηρεσίες 
και προμήθειες όταν το κύριο αντικείμενο 
της υπό εξέταση σύμβασης είναι υπηρεσίες 
και όταν πρόκειται για παραχωρήσεις κατά 
την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 1, 
σημείο 1.

Τροπολογία 42
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 43
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να παραχωρούν 
κατ' αποκλειστικότητα το δικαίωμα 
συμμετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης 
συμβάσεων παραχώρησης σε 
προστατευόμενα εργαστήρια και 
οικονομικούς παράγοντες που έχουν ως 
κύριο σκοπό την κοινωνική και 
επαγγελματική ένταξη εργαζόμενων με 
αναπηρία ή εργαζόμενων σε μειονεκτική 
θέση, ή να προβλέπουν την εκτέλεση 
αυτών των συμβάσεων παραχώρησης στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

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

απασχόλησης, εφόσον περισσότεροι από 
το 50% των εργαζομένων στα εργαστήρια 
αυτά, στους οικονομικούς παράγοντες ή 
στα προγράμματα είναι άτομα με αναπηρία 
ή εργαζόμενοι σε μειονεκτική θέση.

Τροπολογία 44
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, το 
αργότερο 5 έτη μετά την ημερομηνία που 
προβλέπεται στο άρθρο 49 παράγραφος 1, 
όλες οι διαδικασίες ανάθεσης 
παραχωρήσεων δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας εκτελούνται με ηλεκτρονικά μέσα 
επικοινωνίας, ιδίως μέσω ηλεκτρονικής 
υποβολής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
παρόντος άρθρου.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, το 
αργότερο 3 έτη μετά την ημερομηνία που 
προβλέπεται στο άρθρο 49 παράγραφος 1, 
όλες οι διαδικασίες ανάθεσης 
παραχωρήσεων δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας εκτελούνται με ηλεκτρονικά μέσα 
επικοινωνίας, ιδίως μέσω ηλεκτρονικής 
υποβολής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
παρόντος άρθρου.

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία των 5 ετών φαίνεται υπερβολικά μεγάλη, ιδίως σε σύγκριση με τη σημαντικά 
μικρότερη προθεσμία που προβλέπει η οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις.

Τροπολογία 45
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Τροπολογία 46
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – 2η περίπτωση

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.

– είναι άσχετη με την παραχώρηση, καθώς 
δεν πληροί τις απαιτήσεις της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος 
φορέα όπως ορίζονται στα έγγραφα της 
παραχώρησης.

Τροπολογία 47
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

Τροπολογία 48
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 6 – εδάφιο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προσφορές θεωρούνται απαράδεκτες σε 
οιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

Οι προσφορές θεωρούνται απαράδεκτες 
στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Τροπολογία 49
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 6 – εδάφιο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) υποβλήθηκαν από προσφέροντες που 
δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα· 

β) υποβλήθηκαν από προσφέροντες που 
δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα 
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γ) αποδεικτικά προσόντων·

Τροπολογία 50
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 6 – εδάφιο 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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·

γ) η τιμή τους υπερβαίνει - κατά ποσοστό 
ανώτερο του 20% - 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·

Τροπολογία 51
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 6 – εδάφιο 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) κρίθηκαν ασυνήθιστα χαμηλές. δ) είναι χαμηλότερες - κατά ποσοστό 
ανώτερο του 20% - του μέσου όρου των 
άλλων προσφορών ή του γραπτώς 
τεκμηριωμένου προϋπολογισμού.

Τροπολογία 52
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 
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.

διαγράφεται
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Τροπολογία 53
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.

Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί επίσης να 
αναφέρονται στην ειδική διαδικασία 
παραγωγής ή παροχής των αιτούμενων 
έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών.

Τροπολογία 54
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αναθέτουσες αρχές και οι 
αναθέτοντες φορείς αναφέρουν στην 
προκήρυξη του διαγωνισμού, στην 
πρόσκληση υποβολής προσφορών ή στα 
έγγραφα της παραχώρησης περιγραφή της 
παραχώρησης, τα κριτήρια ανάθεσης και 
τις ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να 
πληρούνται. Η πληροφορία αυτή πρέπει να 
επιτρέπει τη διαπίστωση της φύσης και του 
πεδίου της παραχώρησης, παρέχοντας 
στους οικονομικούς παράγοντες τη 
δυνατότητα να αποφασίσουν εάν ζητήσουν 
να συμμετάσχουν στη διαδικασία 
ανάθεσης της παραχώρησης. Η περιγραφή,
τα κριτήρια ανάθεσης και οι ελάχιστες 
απαιτήσεις δεν μεταβάλλονται κατά τη 
διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

1. Οι αναθέτουσες αρχές και οι 
αναθέτοντες φορείς αναφέρουν στην 
προκήρυξη του διαγωνισμού, στην 
πρόσκληση υποβολής προσφορών ή στα 
έγγραφα της παραχώρησης περιγραφή της 
παραχώρησης, τα κριτήρια ανάθεσης και 
τις ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να 
πληρούνται. Η πληροφορία αυτή πρέπει να 
επιτρέπει τη διαπίστωση της φύσης και του 
πεδίου της παραχώρησης, παρέχοντας 
στους οικονομικούς παράγοντες τη 
δυνατότητα να αποφασίσουν εάν ζητήσουν 
να συμμετάσχουν στη διαδικασία 
ανάθεσης της παραχώρησης. Κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας, αλλά πριν από 
την παραλαβή των προσφορών, οι 
αναθέτουσες αρχές έχουν τη δυνατότητα 
να τροποποιήσουν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις και τα κριτήρια ανάθεσης, 
χωρίς διόρθωση με γενική ανακοίνωση, 
εφόσον η εν λόγω τροποποίηση δεν έχει 
επιπτώσεις στον κύκλο των υποψηφίων. 
Οι αναθέτουσες αρχές ενημερώνουν τους 
υποψηφίους και προβλέπουν εύλογη 
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παράταση στην προθεσμία υποβολής.

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες που διέπουν τις συμβάσεις παραχώρησης πρέπει να χαρακτηρίζονται από ευελιξία. 
Ως εκ τούτου, πρέπει να είναι δυνατή η προσθήκη διαφόρων στοιχείων στην προσφορά κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας.

Τροπολογία 55
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 5 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(ε) συντάσσουν πρακτικό των επίσημων 
συνεδριάσεων και όλων των σταδίων και 
συμβάντων που σχετίζονται με τη 
διαδικασία ανάθεσης, προκειμένου να
διασφαλίζεται, με όλα τα κατάλληλα μέσα, 
η ιχνηλασιμότητα των διαπραγματεύσεων.

Τροπολογία 56
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 Κοινοτήτων32, καθώς και 
απάτη κατά την έννοια των εθνικών 
διατάξεων που ισχύουν για την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα.

Τροπολογία 57
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οποιοσδήποτε οικονομικός παράγων 
αποκλείεται από τη συμμετοχή σε 

6. Οποιοσδήποτε οικονομικός παράγων 
αποκλείεται από τη συμμετοχή σε 
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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.

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 ή εάν έχουν περιέλθει σε γνώση της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος 
φορέα καταδικαστικές αποφάσεις στο 
πλαίσιο του εργατικού δικαίου ή νομικά 
δεσμευτικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί 
διά της διοικητικής οδού.

Τροπολογία 58
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, του εθνικού δικαίου οι οποίες 
αποβλέπουν στην προστασία δημοσίων 
συμφερόντων συμβατών με τη Συνθήκη ή 
σοβαρών παραβιάσεων στον τομέα της 
κοινωνικής και περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας και του εργατικού δικαίου·

Τροπολογία 59
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Η στάθμιση από μόνη της δεν εξασφαλίζει σε καμία περίπτωση την αμεροληψία της 
διαδικασίας, παρά μόνον δεσμεύει τις αναθέτουσες αρχές. Ο αντίκτυπος της εν λόγω αλλαγής 
στις διαδικασίες ανανέωσης είναι αβέβαιος. Η στάθμιση ή ταξινόμηση των κριτηρίων κατά 
σειρά σπουδαιότητας θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα, στην περίπτωση συμβάσεων 
παραχώρησης για την παραγωγή ενέργειας σε υδροηλεκτρικούς σταθμούς, να δίδεται 
προτεραιότητα στο οικονομικό κριτήριο της αμοιβής της αναθέτουσας αρχής εις βάρος των 
ενεργειακών και περιβαλλοντικών πτυχών των προσφορών.

Τροπολογία 60
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας αποκλείει από τη συμμετοχή σε 
διαδικασία ανάθεσης παραχώρησης 
οιονδήποτε οικονομικό παράγοντα που 
είναι εγκατεστημένος σε μη κράτος μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον η 
νομοθεσία της εν λόγω χώρας απαγορεύει 
στους οικονομικούς παράγοντες που είναι 
εγκατεστημένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας 
για παρόμοια παραχώρηση ή επιβάλλει 
περιορισμούς ως προς την εν λόγω 
διαδικασία· 

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εισάγει, όσον αφορά την πρόσβαση στις συμβάσεις παραχώρησης, την 
αρχή της αμοιβαιότητας, σύμφωνα με τους κανόνες του διεθνούς εμπορίου. Βάσει της παρούσας 
τροπολογίας, εξαιρείται από την πρόσβαση στις παραχωρήσεις οιοσδήποτε οικονομικός 
παράγοντας που είναι εγκατεστημένος σε μη κράτος μέλος της ΕΕ στο οποίο ισχύουν κανόνες οι 
οποίοι απαγορεύουν στους οικονομικούς παράγοντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για συμβάσεις παραχώρησης ή επιβάλλει 
περιορισμούς ως προς την εν λόγω διαδικασία.

Τροπολογία 61
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος
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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:

Τροπολογία 62
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, τα κοινωνικά κριτήρια, τα 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και ο 
καινοτόμος χαρακτήρας·

Τροπολογία 63
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.
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Τροπολογία 64
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 65
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) το εσωτερικό κόστος, που 
περιλαμβάνει τις δαπάνες οι οποίες 
σχετίζονται με την απόκτηση (όπως οι 
δαπάνες παραγωγής), τη χρήση (όπως οι 
δαπάνες κατανάλωσης ενέργειας, 
συντήρησης) και με το τέλος του κύκλου 
ζωής (όπως οι δαπάνες συλλογής και 
ανακύκλωσης)

(α) το εσωτερικό κόστος, που 
περιλαμβάνει τις δαπάνες οι οποίες 
σχετίζονται με την απόκτηση, τη χρήση 
(όπως οι δαπάνες κατανάλωσης ενέργειας, 
συντήρησης) και με το τέλος του κύκλου 
ζωής (όπως οι δαπάνες συλλογής και 
ανακύκλωσης)

Αιτιολόγηση

Κατά τον υπολογισμό του κόστους κύκλου ζωής πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνον οι 
δαπάνες που προκύπτουν για τον χρήστη μιας σύμβασης παραχώρησης και το εξωτερικό 
περιβαλλοντικό κόστος που απορρέει από νομικές διατάξεις.

Τροπολογία 66
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, 

(β) το εξωτερικό περιβαλλοντικό κόστος 
που συνδέεται άμεσα με τον κύκλο ζωής, 
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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.

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.

Τροπολογία 67
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Στα έγγραφα της παραχώρησης, η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας 
μπορεί να ζητήσει 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 διασφαλίζουν ότι δεν 
υφίσταται διάκριση, όσον αφορά τις 
συνθήκες εργασίας και τις αμοιβές, 
μεταξύ των ατόμων που απασχολούνται 
από τους υπεργολάβους και εκείνων που 
απασχολούνται από τους προσφέροντες.

Τροπολογία 68
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη μπορούν όχι μόνο να 
επιβάλουν δεσμευτικά μια υποχρέωση 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 αλλά και 
να περιορίσουν τον αριθμό των 
υπεργολάβων ανάλογα με το μέγεθος και 
την πολυπλοκότητα της σύμβασης.

Τροπολογία 69
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική 
ισορροπία της σύμβασης παραχώρησης 
υπέρ του αναδόχου της παραχώρησης ή

(β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική 
ισορροπία της σύμβασης παραχώρησης 
υπέρ του αναδόχου της παραχώρησης 
εκτός εάν αυτό προκύπτει από την 
αποκατάσταση της οικονομικής και 
δημοσιονομικής ισορροπίας της 
σύμβασης παραχωρήσεων, η οποία έχει 
πρωτύτερα διαταραχθεί από τη δράση 
των αναθετουσών αρχών ή

Τροπολογία 70
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.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Δεν φαίνεται εύλογη η δημοσίευση τροποποιήσεων που δεν συνεπάγονται νέα διαδικασία 
ανάθεσης.

Τροπολογία 71
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λύση συμβάσεων παραχώρησης Λύση συμβάσεων παραχώρησης και νέα 
προκήρυξη διαγωνισμού για συμβάσεις 
παραχώρησης
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Τροπολογία 72
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
που απορρέουν από τη σύμβαση 
παραχώρησης· 

Τροπολογία 73
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 15 παύουν να ισχύουν λόγω 
ιδιωτικής συμμετοχής στο νομικό πρόσωπο 
στο οποίο ανατέθηκε η σύμβαση δυνάμει 
του άρθρου 15 παράγραφος 4·

(α) οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 15 παύουν να ισχύουν λόγω 
ιδιωτικής συμμετοχής μεγαλύτερης του 
10% στο νομικό πρόσωπο στο οποίο 
ανατέθηκε η σύμβαση δυνάμει του άρθρου 
15 παράγραφος 4·

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή. 

Τροπολογία 74
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – 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.

(γ) σε περιπτώσεις που 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, πραγματοποιείται 
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σύντομα νέα προκήρυξη διαγωνισμού για 
τη σύμβαση παραχώρησης εντός ενός 
εξαμήνου. Τα κράτη μέλη δημιουργούν τις 
απαραίτητες νομικές προϋποθέσεις για 
αυτόν τον σκοπό.

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή, αναδιάρθρωση του άρθρου.

Τροπολογία 75
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 50 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι τροποποιήσεις των 
οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ 
προστίθενται στα εν λόγω κείμενα το 
αργότερο κατά την έναρξης της ισχύος 
της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 76
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VIII – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) όταν πρόκειται για συμβάσεις 
παραχώρησης δημοσίων έργων ή 
παραχώρησης έργων, όλες οι τεχνικές 
απαιτήσεις που περιέχονται ιδίως στα 
έγγραφα ανάθεσης της παραχώρησης και 
καθορίζουν τα απαιτούμενα 
χαρακτηριστικά ενός υλικού, ενός 
προϊόντος ή μιας προμήθειας ειδών, έτσι 
ώστε να ανταποκρίνονται στη χρήση για 
την οποία προορίζονται από την 
αναθέτουσα αρχήν ή τον αναθέτοντα 
φορέα. Τα χαρακτηριστικά αυτά 
περιλαμβάνουν τα επίπεδα 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
επιδόσεων, τον σχεδιασμό για όλες τις 
απαιτήσεις (συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητας πρόσβασης των ατόμων με 
ειδικές ανάγκες) και την αξιολόγηση της 

α) όταν πρόκειται για συμβάσεις 
παραχώρησης δημοσίων έργων ή 
παραχώρησης έργων, όλες οι τεχνικές 
απαιτήσεις που περιέχονται ιδίως στα 
έγγραφα ανάθεσης της παραχώρησης και 
καθορίζουν τα απαιτούμενα 
χαρακτηριστικά ενός υλικού, ενός 
προϊόντος ή μιας προμήθειας ειδών, έτσι 
ώστε να ανταποκρίνονται στη χρήση για 
την οποία προορίζονται από την 
αναθέτουσα αρχήν ή τον αναθέτοντα 
φορέα. Τα χαρακτηριστικά αυτά 
περιλαμβάνουν τα επίπεδα 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
επιδόσεων, την εξασφάλιση της 
δυνατότητας πρόσβασης των ατόμων με 
ειδικές ανάγκες και τη συμμόρφωση με το 
δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την 
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συμμόρφωσης, την επίδοση, την ασφάλεια 
ή τις διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένων 
των διαδικασιών σχετικά με τη διασφάλιση 
της ποιότητας, την ορολογία, τα σύμβολα, 
τις δοκιμές και τις μεθόδους δοκιμών, τη 
συσκευασία, τη σήμανση και την επίθεση 
ετικετών, τις οδηγίες χρήσης καθώς και 
τις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής 
σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής των 
έργων· τα χαρακτηριστικά αυτά 
περιλαμβάνουν επίσης τους κανόνες 
μελέτης και υπολογισμού των έργων, τους 
όρους δοκιμής, ελέγχου και παραλαβής 
των έργων καθώς και τις κατασκευαστικές 
τεχνικές ή μεθόδους και κάθε άλλο όρο 
τεχνικού χαρακτήρα που η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας είναι σε θέση 
να καθορίσει, μέσω γενικών ή ειδικών 
κανονιστικών διατάξεων, σχετικά με τα 
ολοκληρωμένα έργα καθώς και με τα 
υλικά ή τα στοιχεία που συνιστούν τα έργα 
αυτά·

επίδοση, την ασφάλεια ή τις διαστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών 
σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας, 
την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και 
τις μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη 
σήμανση και την επίθεση ετικετών καθώς 
και τις οδηγίες χρήσης· τα χαρακτηριστικά 
αυτά περιλαμβάνουν επίσης τους κανόνες 
μελέτης και υπολογισμού των έργων, τους 
όρους δοκιμής, ελέγχου και παραλαβής 
των έργων καθώς και τις κατασκευαστικές 
τεχνικές ή μεθόδους και κάθε άλλο όρο 
τεχνικού χαρακτήρα που η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας είναι σε θέση 
να καθορίσει, μέσω γενικών ή ειδικών 
κανονιστικών διατάξεων, σχετικά με τα 
ολοκληρωμένα έργα καθώς και με τα 
υλικά ή τα στοιχεία που συνιστούν τα έργα 
αυτά·

Τροπολογία 77
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VIII – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) όταν πρόκειται για συμβάσεις 
παραχώρησης υπηρεσιών, η προδιαγραφή 
που περιέχεται σε έγγραφο το οποίο 
προσδιορίζει τα απαιτούμενα 
χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή μιας 
υπηρεσίας, όπως τα επίπεδα ποιότητας, τα 
επίπεδα των περιβαλλοντικών και 
κλιματικών επιδόσεων, ο σχεδιασμός για 
όλες τις χρήσεις (συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας πρόσβασης για τα άτομα 
με ειδικές ανάγκες) και η αξιολόγηση της
συμμόρφωσης, της καταλληλότητας, της 
χρήσης του προϊόντος, της ασφάλειας ή 
των διαστάσεών του, 
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων 
που ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά την 
ονομασία πώλησης, την ορολογία, τα 
σύμβολα, τις δοκιμές και μεθόδους 

β) όταν πρόκειται για συμβάσεις 
παραχώρησης υπηρεσιών, η γραπτή
προδιαγραφή προσδιορίζει τα απαιτούμενα 
χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή μιας 
υπηρεσίας, όπως τα επίπεδα ποιότητας, τα 
επίπεδα των περιβαλλοντικών και 
κλιματικών επιδόσεων, την εξασφάλιση
της δυνατότητας πρόσβασης για τα άτομα 
με ειδικές ανάγκες και τη συμμόρφωση με 
το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την 
καταλληλότητα, τη χρήση του προϊόντος, 
την ασφάλεια ή τις διαστάσεις του, 
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων 
που ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά την 
ονομασία πώλησης, την ορολογία, τα 
σύμβολα, τις δοκιμές και μεθόδους 
δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση και 
την επίθεση ετικετών, καθώς και τις 
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δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση και 
την επίθεση ετικετών, τις οδηγίες για τους 
χρήστες, τις διαδικασίες και μεθόδους 
παραγωγής σε οποιοδήποτε στάδιο του 
κύκλου ζωής της προμήθειας ή της 
υπηρεσίας, καθώς και τις διαδικασίες 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης·

οδηγίες για τους χρήστες·
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