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Τροπολογία 56
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 57
Jolanta Emilia Hibner

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

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

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

Or. pl

Τροπολογία 58
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Συμβάσεις παραχώρησης η αξία των 
οποίων υπολείπεται το κατωτάτου ορίου 
μπορούν να συνάπτονται κοινή 
συναινέσει.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 59
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) «σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών»: 
σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας που 

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

συνάπτεται εγγράφως μεταξύ ενός ή 
περισσοτέρων οικονομικών παραγόντων 
και μίας ή περισσοτέρων αναθετουσών 
αρχών ή ενός ή περισσοτέρων 
αναθετόντων φορέων και έχει ως 
αντικείμενο την παροχή διαφορετικών
υπηρεσιών από την εκτέλεση των έργων, 
κατά την έννοια του σημείου 5, το δε 
αντίτιμο για τις παρασχεθησόμενες 
υπηρεσίες συνίσταται είτε αποκλειστικά 
στο δικαίωμα εκμετάλλευσης των 
υπηρεσιών οι οποίες αποτελούν το 
αντικείμενο της σύμβασης, είτε στο 
δικαίωμα αυτό μαζί με καταβολή 
πληρωμής.

Or. pl

Τροπολογία 60
Jolanta Emilia Hibner

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 να συμμετάσχει 
σε διαδικασία ανάθεσης σύμβασης 
παραχώρησης.

Or. pl

Τροπολογία 61
Jolanta Emilia Hibner

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 

Η ανάθεση σύμβασης παραχώρησης 
συνεπάγεται τη μεταβίβαση του ουσιώδους 
λειτουργικού κινδύνου στον ανάδοχο. Ο 
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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.

ανάδοχος της σύμβασης παραχώρησης 
θεωρείται ότι αναλαμβάνει τον ουσιώδη 
λειτουργικό κίνδυνο όταν δεν υπάρχει 
εγγύηση για την απόσβεση της επένδυσης 
ή των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν 
κατά την εκτέλεση των έργων ή την 
παροχή των υπηρεσιών που αποτελούν το 
αντικείμενο της σύμβασης παραχώρησης.

Or. pl

Τροπολογία 62
Alejo Vidal-Quadras

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.

Or. en
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Τροπολογία 63
Jolanta Emilia Hibner

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:

Or. pl

Τροπολογία 64
Jolanta Emilia Hibner

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) τον κίνδυνο αφερεγγυότητας των 
χρηστών των υπηρεσιών και των έργων.

Or. pl

Τροπολογία 65
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean

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 
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πέντε ετών:

Or. en

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 66
Hermann Winkler

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 
8.000.000 ευρώ:

Or. de

Αιτιολόγηση

Το κατώτατο όριο θα πρέπει να αυξηθεί, διότι ήδη σημειώνεται συχνά υπέρβασή του εξαιτίας 
της μεγάλης διάρκειας των συμβάσεων, ακόμα και όταν δεν υπάρχει συνάφεια με την εσωτερική 
αγορά.

Τροπολογία 67
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean

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 
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πέντε έτη:
a) συμβάσεις παραχώρησης που 
συνάπτονται από αναθέτοντες φορείς για 
την άσκηση μίας των δραστηριοτήτων 
που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ·
β) συμβάσεις παραχώρησης που 
συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές.

Or. en

Τροπολογία 68
Hermann Winkler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 69
Jolanta Emilia Hibner

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 

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

υπηρεσίες, υπόκεινται στην υποχρέωση 
δημοσίευσης προκήρυξης ανάθεσης 
παραχώρησης σύμφωνα με τα άρθρα 27 
και 28.

Or. pl

Τροπολογία 70
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean

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 για ανάθεση 
παραχώρησης σύμφωνα με τα άρθρα 27 
και 28.

Or. en

Τροπολογία 71
Jolanta Emilia Hibner

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

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

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

Or. pl

Τροπολογία 72
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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.

Or. pl

Τροπολογία 73
Jolanta Emilia Hibner
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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 εκτιμώμενη αξία μιας παραχώρησης
υπολογίζεται ως η αξία ενός συνόλου 
έργων ή υπηρεσιών, ακόμα και εάν 
αγοράζονται μέσω διαφορετικών 
συμβάσεων, όταν οι συμβάσεις αποτελούν 
μέρος ενός ενιαίου σχεδίου έργου. 
Ενδείξεις περί της ύπαρξης ενός ενιαίου 
σχεδίου έργου μπορεί για παράδειγμα να 
είναι ο συνολικός εκ των προτέρων 
σχεδιασμός και η σύλληψη από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα, το γεγονός ότι τα διάφορα 
στοιχεία που αγοράζονται προορίζονται 
για μια μοναδική οικονομική και τεχνική 
λειτουργία ή ότι συνδέονται λογικά με 
διαφορετικό τρόπο.
Στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας προβλέπει 
χρηματικά βραβεία ή την καταβολή 
ποσών στους υποψηφίους ή 
προσφέροντες, τα λαμβάνει υπόψη κατά 
τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας 
της παραχώρησης.

Or. pl

Τροπολογία 74
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. 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 
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ανάθεσης της σύμβασης παραχώρησης, 
προσδιορίζοντας συγκεκριμένα τα 
ουσιώδη χαρακτηριστικά της 
σκοπούμενης σύμβασης παραχώρησης.

κατατέμνεται ούτως ώστε να μην 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, εκτός εάν 
αιτιολογείται βάσει αντικειμενικών
λόγων.

Or. pl

Τροπολογία 75
Jolanta Emilia Hibner

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. Η εκτίμηση αυτή ισχύει τη στιγμή της 
αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού 
παραχώρησης, ή, στις περιπτώσεις όπου 
δεν απαιτείται μια τέτοια προκήρυξη, τη 
στιγμή που η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας αρχίζει τη διαδικασία 
ανάθεσης της σύμβασης παραχώρησης, 
προσδιορίζοντας συγκεκριμένα τα 
ουσιώδη χαρακτηριστικά της 
σκοπούμενης σύμβασης παραχώρησης.

Or. pl

Τροπολογία 76
Gaston Franco

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 

5. Όσον αφορά τον προσδιορισμό του 
ορίου, η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 
παραχώρησης ισούται με τον συνολικό 
κύκλο εργασιών εκτός φόρου που 
πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια 
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των έργων καθώς και η συνολική 
εκτιμώμενη αξία των προμηθειών και 
υπηρεσιών που πρόκειται να τεθούν στη 
διάθεση του εργολήπτη από τις 
αναθέτουσες αρχές ή τους αναθέτοντες 
φορείς, εφόσον είναι αναγκαίες για την 
εκτέλεση των έργων.

ισχύος της σύμβασης.

Or. fr

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 
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 77
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. 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.

Or. pl
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Τροπολογία 78
Jolanta Emilia Hibner

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

Or. pl

Τροπολογία 79
Jolanta Emilia Hibner

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. 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.

Or. pl



PE494.715v01-00 16/51 AM\911538EL.doc

EL

Τροπολογία 80
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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.

Or. pl

Τροπολογία 81
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pl
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Τροπολογία 82
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στο άρθρο 8.1 και το παράρτημα V προβλέπεται η εξαίρεση των δραστηριοτήτων που 
καλύπτονται ήδη από άλλες τομεακές οδηγίες. Ωστόσο, σύμφωνα με τη διατύπωση που 
προτείνεται στο εν λόγω σχέδιο, θεωρείται ότι ο οικονομικός παράγοντας είναι ο αναθέτων 
φορέας, γεγονός το οποίο δεν ισχύει για το σύνολο των παραγόντων που ασκεί τις εν λόγω 
δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη τροπολογία επιτρέπει να εξασφαλισθεί η 
πιστότητα με την ουσία του σχεδίου.

Τροπολογία 83
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε 
συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών οι 
οποίες 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 ή 
κανονιστικών διατάξεων, και το οποίο έχει 
χορηγηθεί σύμφωνα με τη Συνθήκη και 
την ενωσιακή τομεακή νομοθεσία 
αναφορικά με τη διαχείριση δικτύων 
υποδομών που συνδέονται με τις 
δραστηριότητες οι οποίες αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ.

Or. en

Τροπολογία 84
Jolanta Emilia Hibner

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) περίπτωση που οι συμβάσεις 
παραχώρησης χρηματοδοτούνται εξ 
ολοκλήρου από διεθνή οργανισμό ή 
διεθνές χρηματοδοτικό ίδρυμα.

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 85
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 86
Adina-Ioana Vălean

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.

Or. en

Τροπολογία 87
Hermann Winkler
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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 
δημόσιες συμβάσεις 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.
Ακόμα, η παρούσα οδηγία δεν 
εφαρμόζεται:

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα 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 
δυνάμει της Συνθήκης ΕΕ.

Τροπολογία 88
Jolanta Emilia Hibner

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. pl
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Τροπολογία 89
Jolanta Emilia Hibner

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 90
Jolanta Emilia Hibner

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) που αφορούν υπηρεσίες διαιτησίας και 
συμβιβασμού·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 91
Jolanta Emilia Hibner

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

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 92
Hermann Winkler

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 κεφαλαίου στις αναθέτουσες 
αρχές, καθώς και σε υπηρεσίες και 
πράξεις κεντρικών τραπεζών που 
εκτελούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
(EFSF)·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο στόχος, που είναι 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 
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κατά τη λήψη δανείων πρέπει να συνεχίσει να εξασφαλίζεται για τους δήμους και τις 
κοινότητες. Με την παρούσα τροπολογία, οι διαδικασίες προμήθειας χρημάτων και κεφαλαίου 
θα συνεχίσουν να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Τροπολογία 93
Jolanta Emilia Hibner

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) που αφορούν συμβάσεις εργασίας· διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 94
Hermann Winkler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) για υπηρεσίες στον τομέα της 
υδροδότησης, των έργων υδραυλικής 
μηχανικής και της αποχέτευσης και 
επεξεργασίας των λυμάτων·

Or. de

Τροπολογία 95
Hermann Winkler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ β) για υπηρεσίες διάσωσης και 
πολιτικής προστασίας·
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Or. de

Αιτιολόγηση

Αφενός, στην παρούσα οδηγία δεν διαπιστώνεται η ανάγκη κανονιστικής ρύθμισης, καθώς στο 
πρωτογενές δίκαιο υπάρχουν ήδη επαρκώς διαφανείς διαδικασίες. Αφετέρου, υπάρχει κίνδυνος 
μείωσης της ποιότητας μέσω της εμπορευματοποίησης της διασύνδεσης των υπηρεσιών 
διάσωσης και της πολιτικής προστασίας, που σε ορισμένες περιφέρειες είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένες μεταξύ τους και που πρέπει να εντάσσονται στον τομέα της προστασίας.

Τροπολογία 96
Hermann Winkler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ γ) για πρότυπα συμμετοχής των πολιτών 
στον τομέα της ενέργειας·

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διευκρινισθεί ότι δημοτικά έργα συμμετοχής των πολιτών σε ανανεώσιμες 
μορφές ενέργειας, στο πλαίσιο των οποίων οι πολίτες συμμετέχουν με το ιδιωτικό τους 
κεφάλαιο, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Τροπολογία 97
Jolanta Emilia Hibner

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

Or. pl
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Τροπολογία 98
Jolanta Emilia Hibner

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pl

Τροπολογία 99
Adina-Ioana Vălean

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) το 100% των δραστηριοτήτων του εν 
λόγω νομικού προσώπου διεξάγονται για 
την ελέγχουσα αναθέτουσα αρχή ή 
αναθέτοντα φορέα ή για άλλα νομικά 
πρόσωπα που υπόκεινται στον έλεγχο της 
εν λόγω αναθέτουσας αρχής ή του εν λόγω 
αναθέτοντος φορέα

Or. en

Τροπολογία 100
Hermann Winkler

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

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

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

Or. de

Τροπολογία 101
Hermann Winkler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 102
Adina-Ioana Vălean

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τουλάχιστον 90% των δραστηριοτήτων β) το 100% των δραστηριοτήτων του εν 
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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·

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

Or. en

Τροπολογία 103
Hermann Winkler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 104
Hermann Winkler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή στο 
ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο.

γ) δεν υπάρχει ενεργός ιδιωτική συμμετοχή 
στο ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο.

Or. de
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Τροπολογία 105
Hermann Winkler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. de
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Τροπολογία 106
Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 107
Hermann Winkler

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 υπό 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 ή 
κοινότητα φέρει μόνο την υποχρέωση της 
πληρωμής, εφόσον μπορεί, χάρη στη 
συνεργασία, να πληροί τις υποχρεώσεις 
του/της με οικονομικότερο ή 
αποτελεσματικότερο τρόπο·

Or. de
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Τροπολογία 108
Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 109
Hermann Winkler

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·

Or. de

Τροπολογία 110
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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με το πλαίσιο της συμφωνίας·

Or. pl

Τροπολογία 111
Hermann Winkler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 112
Hermann Winkler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 113
Hermann Winkler
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 114
Hermann Winkler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. de

Τροπολογία 115
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης 
περιορίζεται στον χρόνο που κρίνεται 
απαραίτητος προκειμένου να υπάρξει 
απόσβεση 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.

Or. en

Τροπολογία 116
Alejo Vidal-Quadras

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 αποκλειστικά 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.

Or. en

Τροπολογία 117
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μεικτές συμβάσεις παραχώρησης Μεικτές συμβάσεις

Or. pl

Τροπολογία 118
Jolanta Emilia Hibner

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. Στις συμβάσεις που περιλαμβάνουν
υπηρεσίες και προμήθειες εφαρμόζεται η
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.

Or. pl

Τροπολογία 119
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. pl
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Τροπολογία 120
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. pl

Τροπολογία 121
Adina-Ioana Vălean

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 πρέπει να γίνεται με 
σκοπό την εξαίρεσή της από το πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Or. en
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Τροπολογία 122
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 21 διαγράφεται
Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης
1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
συμβάσεις παραχώρησης για υπηρεσίες 
έρευνας και ανάπτυξης με αριθμούς 
αναφοράς CPV 73000000-2 έως 
73436000-7, εξαιρουμένων των 
73200000-4, 73210000-7 ή 73220000-0, 
εφόσον πληρούνται και οι δύο ακόλουθες 
προϋποθέσεις:
a) τα οφέλη ανήκουν αποκλειστικά στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα για χρήση κατά την άσκηση της 
δραστηριότητάς του,
β) η παρεχόμενη υπηρεσία αμείβεται εξ 
ολοκλήρου από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα.
2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε 
δημόσιες συμβάσεις παραχώρησης 
υπηρεσιών για υπηρεσίες έρευνας και 
ανάπτυξης με αριθμούς αναφοράς CPV 
73000000-2 έως 73436000-7, 
εξαιρουμένων των 73200000-4, 
73210000-7 ή 73220000-0, εάν δεν 
πληρούται μία από τις ανωτέρω 
προϋποθέσεις.
3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 46 σχετικά με τους αριθμούς 
αναφοράς του παρόντος άρθρου, οσάκις 
πρέπει να αντικατοπτριστούν στην 
παρούσα οδηγία αλλαγές στην 
ονοματολογία CPV, χωρίς αυτές να 
συνεπάγονται τροποποίηση του πεδίου 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Or. pl
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Τροπολογία 123
Adina-Ioana Vălean

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.

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

Or. en

Τροπολογία 124
Hermann Winkler

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

Or. de

Τροπολογία 125
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean
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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. Στη διάρκεια 
της διαδικασίας, αλλά πριν από την 
παραλαβή των προσφορών, οι 
αναθέτουσες υπηρεσίες 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 
υπηρεσίες πρέπει να ενημερώνουν τους 
υποψηφίους και να δίδουν εύλογη 
παράταση στην προθεσμία υποβολής.

Or. en

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 126
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά τη διάρκεια της ανάθεσης της 
παραχώρησης, οι αναθέτουσες αρχές και οι 
αναθέτοντες φορείς διασφαλίζουν την ίση 
μεταχείριση όλων των προσφερόντων. 
Ειδικότερα, δεν παρέχουν, κατά τρόπο που 
να δημιουργεί διακρίσεις, πληροφορίες 
που ενδέχεται να ευνοούν ορισμένους 
προσφέροντες σε σχέση με άλλους.

2. Κατά τη διάρκεια της ανάθεσης της 
παραχώρησης, οι αναθέτουσες αρχές και οι 
αναθέτοντες φορείς διασφαλίζουν την ίση 
μεταχείριση όλων των οικονομικών 
παραγόντων. Ειδικότερα, δεν παρέχουν, 
κατά τρόπο που να δημιουργεί διακρίσεις, 
πληροφορίες που ενδέχεται να ευνοούν 
ορισμένους οικονομικούς παράγοντες σε 
σχέση με άλλους.

Or. pl

Τροπολογία 127
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οσάκις η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας περιορίζει τον αριθμό 
των αιτούντων σε ένα κατάλληλο επίπεδο, 
αυτό γίνεται με διαφανή τρόπο και βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων που διατίθενται 
σε όλους τους ενδιαφερόμενους 
οικονομικούς παράγοντες.

3. Οσάκις η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας περιορίζει τον αριθμό 
των οικονομικών παραγόντων σε ένα 
κατάλληλο επίπεδο, αυτό γίνεται με 
διαφανή τρόπο και βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων που διατίθενται σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους οικονομικούς 
παράγοντες.

Or. pl

Τροπολογία 128
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 5 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) συντάσσουν γραπτό πρακτικό των 
επίσημων συνεδριάσεων και όλων των 

ε) συντάσσουν πρακτικό των επίσημων 
συνεδριάσεων και όλων των σταδίων και 



PE494.715v01-00 40/51 AM\911538EL.doc

EL

σταδίων και συμβάντων που σχετίζονται 
με τη διαδικασία ανάθεσης. Ειδικότερα,
διασφαλίζεται, με όλα τα κατάλληλα μέσα, 
η ιχνηλασιμότητα των διαπραγματεύσεων.

συμβάντων που σχετίζονται με τη 
διαδικασία ανάθεσης ώστε να
διασφαλίζεται, με όλα τα κατάλληλα μέσα, 
η ιχνηλασιμότητα των διαπραγματεύσεων.

Or. en

Τροπολογία 129
Jolanta Emilia Hibner

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 
πολυπλοκότητα της παραχώρησης και τον 
χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία 
των προσφορών, με την επιφύλαξη των 
ελάχιστων προθεσμιών που καθορίζονται 
στο άρθρο 37.

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 38.

Or. pl

Τροπολογία 130
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 37 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

διαγράφεται
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ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 
παράγοντες να μπορούν να λάβουν γνώση 
όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 
την σύνταξη αιτήσεων ή προσφορών.

Or. pl

Τροπολογία 131
Jolanta Emilia Hibner

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 υποβολής των αιτήσεων για 
τη σύμβαση παραχώρησης είναι δυνατή 
όταν ο αναθέτων φορέας αποδέχεται την 
υποβολή αιτήσεων με ηλεκτρονικά μέσα 
σύμφωνα με το άρθρο 25.

Or. pl

Τροπολογία 132
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 133
Gaston Franco

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. Εφόσον το κρίνει σκόπιμο, 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.

Or. fr

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. Με τη στάθμιση ή την ταξινόμηση των κριτηρίων κατά 
σειρά σπουδαιότητας θα μπορούσε να ευνοηθεί το οικονομικό κριτήριο της αμοιβής της 
παραχωρούσας αρχής εις βάρος των ενεργειακών και περιβαλλοντικών πτυχών των 
προσφορών στην περίπτωση των υδροηλεκτρικών παραχωρήσεων.

Τροπολογία 134
Jean-Pierre Audy

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 
οποιονδήποτε οικονομικό παράγοντα που 
είναι εγκατεστημένος σε κράτος μη 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 
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για την παραχώρηση ή επιβάλλει 
περιορισμούς ως προς την εν λόγω 
διαδικασία· 

Or. fr

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 οποιοσδήποτε οικονομικός 
παράγοντας που είναι εγκατεστημένος σε κράτος μη μέλος της ΕΕ όπου ισχύουν απαγορεύσεις ή 
περιορισμοί όσον αφορά τους ευρωπαίους οικονομικούς παράγοντες.

Τροπολογία 135
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπεται 
στην προκήρυξη ή στα έγγραφα της 
παραχώρησης, η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας δύναται να αποκλείσει 
από τη συμμετοχή σε διαδικασία 
ανάθεσης παραχώρησης οποιονδήποτε 
οικονομικό παράγοντα που είναι 
εγκατεστημένος σε κράτος μη 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 την παραχώρηση ή επιβάλλει 
περιορισμούς ως προς την εν λόγω 
διαδικασία·

Or. fr

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, μπορεί να εξαιρείται από την πρόσβαση στις παραχωρήσεις οποιοσδήποτε 
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οικονομικός παράγοντας που είναι εγκατεστημένος σε κράτος μη μέλος της ΕΕ όπου ισχύουν 
απαγορεύσεις ή περιορισμοί όσον αφορά τους ευρωπαίους οικονομικούς παράγοντες.

Τροπολογία 136
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean

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, τα κοινωνικά κριτήρια, η 
κοινωνική χρησιμότητα τα περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά και ο καινοτόμος 
χαρακτήρας·

Or. en

Τροπολογία 137
Gaston Franco

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, κατά 
περίπτωση, στην 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.

Or. fr
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Τροπολογία 138
Jolanta Emilia Hibner

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 
οικονομικού παράγοντα.

Or. pl

Τροπολογία 139
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. ro

Τροπολογία 140
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 42 διαγράφεται
Τροποποίηση συμβάσεων παραχώρησης 
κατά τη διάρκεια ισχύος τους
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.
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, τροποποίηση 
θεωρείται ουσιώδης όταν πληρούται μία 
από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
a) 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·



AM\911538EL.doc 47/51 PE494.715v01-00

EL

β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική 
ισορροπία της σύμβασης παραχώρησης 
υπέρ του προσφέροντος· lub
γ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά 
το πεδίο εφαρμογής της σύμβασης 
παραχώρησης, με αποτέλεσμα να 
καλύπτει προμήθειες, υπηρεσίες ή έργα 
που δεν καλύπτονταν αρχικά.
3. Η αντικατάσταση του αναδόχου της 
παραχώρησης θεωρείται ουσιώδης 
τροποποίηση υπό την έννοια της 
παραγράφου 1.
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.
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.
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 
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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.
6. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, 
μια ουσιώδης τροποποίηση δεν απαιτεί 
νέα διαδικασία ανάθεσης σύμβασης 
παραχώρησης σε περίπτωση που 
πληρούνται οι ακόλουθες σωρευτικές 
προϋποθέσεις:
a) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε 
λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν 
να προβλεφθούν από επιμελή αναθέτουσα 
αρχή ή αναθέτοντα φορέα
β) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη 
συνολική φύση της παραχώρησης
γ) σε περίπτωση παραχωρήσεων που 
ανατίθενται από αναθέτουσες αρχές όταν 
η αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 
50% της αξίας της αρχικής 
παραχώρησης.
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.
7. Οι αναθέτουσες αρχές και οι 
αναθέτοντες φορείς δεν προσφεύγουν σε 
τροποποιήσεις της παραχώρησης στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:
a) όταν η τροποποίηση αποβλέπει στην 
επανόρθωση αδυναμιών εκτέλεσης εκ 
μέρους του αναδόχου ή συνεπειών αυτών, 
οι οποίες είναι δυνατόν να 
αποκατασταθούν με την επιβολή 
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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. pl

Τροπολογία 141
Alejo Vidal-Quadras

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 αναδόχου της παραχώρησης· ή

β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική 
ισορροπία της σύμβασης παραχώρησης 
υπέρ του αναδόχου της παραχώρησης 
εκτός κι αν 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

Or. en

Τροπολογία 142
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 43 διαγράφεται
Λύση συμβάσεων παραχώρησης
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
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φορείς έχουν τη δυνατότητα, δυνάμει των 
προϋποθέσεων που ορίζει το εφαρμοστέο 
εθνικό δίκαιο των συμβάσεων, να 
καταγγείλουν μια σύμβαση παραχώρησης 
κατά τη διάρκεια της ισχύος της, εφόσον 
πληρούται μία από τις κατωτέρω 
προϋποθέσεις:
a) 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·
β) μια τροποποίηση της σύμβασης 
παραχώρησης συνιστά νέα ανάθεση υπό 
την έννοια του άρθρου 42·
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.

Or. pl

Τροπολογία 143
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) αδυναμία εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από τη 
σύμβαση παραχώρησης· 
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Or. ro

Τροπολογία 144
Jean-Pierre Audy

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.

Or. fr


