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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Εισαγωγή

Παρά τη μεγάλη σημασία των δημόσιων προμηθειών, η ενωσιακή νομοθεσία δεν προβλέπει 
συγκεκριμένο νομικό καθεστώς για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης1. Η απουσία 
κοινών κανόνων προκαλεί σοβαρές οικονομικές ανεπάρκειες και είναι επιζήμια για τους 
ενδιαφερομένους, μεταξύ άλλων για αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς, 
οικονομικούς παράγοντες και χρήστες2. Οι οικονομικοί παράγοντες αντιμετωπίζουν άνισους 
όρους ανταγωνισμού, που συχνά οδηγούν σε εσφαλμένες πρακτικές ή ακόμα και σε 
διαφθορά3.

Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη οδηγία επιδιώκει δύο ουσιαστικούς στόχους: την ενίσχυση της
ασφάλειας δικαίου και την καλύτερη πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις αγορές 
παραχωρήσεων. Υπό αυτήν την έννοια, η οδηγία αποσαφηνίζει το εφαρμοζόμενο νομικό 
πλαίσιο και θεσπίζει κανόνες για μεγαλύτερη διαφάνεια και ισοτιμία στις διαδικασίες. 

2. Θέση του συντάκτη γνωμοδότησης

Προκαταρκτικές παρατηρήσεις και προτεραιότητες

Ο συντάκτης γνωμοδότησης στηρίζει τους επιδιωκόμενους στόχους που παρουσιάζει η 
Επιτροπή στην πρόταση οδηγίας και, αντίθετα προς ορισμένες θέσεις4, θεωρεί απαραίτητη 
                                               
1 Ουσιαστικά, η ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης έργων υπόκειται στις βασικές διατάξεις της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών. Αντιθέτως, οι συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών ρυθμίζονται μόνο σύμφωνα με τις γενικές αρχές 
της Συνθήκης στους τομείς των οικονομικών ελευθεριών, της μη εφαρμογής διακρίσεων, της διαφάνειας, της 
ίσης μεταχείρισης, της αναλογικότητας και της αμοιβαίας αναγνώρισης.
2 Σύμφωνα με την εκτίμηση των επιπτώσεων στην οποία προέβη η Επιτροπή, η ασάφεια δικαίου αφορά τόσο τον 
ορισμό της έννοιας της σύμβασης παραχώρησης όσο και το εφαρμοζόμενο νομικό καθεστώς. Παρότι το 
Δικαστήριο απεφάνθη ότι το βασικό χαρακτηριστικό μιας σύμβασης παραχώρησης είναι ο κίνδυνος που 
ενυπάρχει στην εκμετάλλευση ενός έργου ή μιας υπηρεσίας, τον οποίο φέρει ο παραχωρησιούχος, δεν έχουν 
ακόμα καθοριστεί ορισμένα θεμελιώδη στοιχεία του ορισμού, όπως το επίπεδο και το είδος του κινδύνου. 
Επιπροσθέτως, παραμένει ασαφές το ακριβές περιεχόμενο των υποχρεώσεων διαφάνειας και μη διακριτικής 
μεταχείρισης που προκύπτουν από τη Συνθήκη. Το πλήρες κείμενο της εκτίμησης των επιπτώσεων είναι 
προσβάσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση: 
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/concessions/SEC2011_1588_en.pdf. Όσον αφορά 
τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις που προκύπτουν από το κλείσιμο της αγοράς, βλέπε S. Saussier (2012): 
«An Economic Analysis of the Closure of Markets and other Dysfunctions in the Awarding of Concession 
Contracts». Η μελέτη ανατέθηκε από το Κοινοβούλιο και είναι προσβάσιμη διαμέσου του ακόλουθου 
συνδέσμου:
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120626ATT47717/20120626ATT47717EN.p
df.
3 Βλέπε Soreide, Tina (2012): "Risks of Corruption and Collusion in the Awarding of Concessions Contracts". Η 
μελέτη ανατέθηκε από το Κοινοβούλιο και είναι προσβάσιμη διαμέσου του ακόλουθου συνδέσμου: 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120626ATT47717/20120626ATT47717EN.p
df.
4 Βάσει του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και 
της αναλογικότητας, κάθε εθνικό κοινοβούλιο μπορεί να υποβάλει αιτιολογημένη γνώμη στην οποία εκτίθενται 
οι λόγοι για τους οποίους εκτιμά ότι μια συγκεκριμένη πρόταση δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.  
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την ευρωπαϊκή νομοθετική παρέμβαση, ώστε να διασφαλιστεί κανονιστική σύγκλιση και 
ισότιμη πρόσβαση στις αγορές παραχωρήσεων της ΕΕ.

Από αυτήν την άποψη, ο συντάκτης γνωμοδότησης τονίζει την ανάγκη ύπαρξης σαφών 
κανόνων, ιδίως όσον αφορά τα ακόλουθα ζητήματα:

- έναν πιο ακριβή ορισμό των συμβάσεων παραχώρησης, με ειδική αναφορά στην έννοια 
του λειτουργικού κινδύνου1·
- συγκεκριμένες απαιτήσεις, σχετικές με την ανάθεση παραχωρήσεων2·
- συγκεκριμένους κανόνες για τις περιπτώσεις τροποποίησης των συμβάσεων 
παραχώρησης3· και
- κατάλληλες διατάξεις για την αύξηση της διαφάνειας και της ισοτιμίας στις διαδικασίες 
ανάθεσης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο συντάκτης γνωμοδότησης θεωρεί αναγκαίο να 
αποφευχθεί κάθε μορφή κανονιστικού υπερθεματισμού, ώστε να καταστεί δυνατή η 
αποτελεσματική και ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας. Για τον σκοπό αυτό, ο 
συντάκτης γνωμοδότησης επιδιώκει δύο παράλληλους στόχους:

- απλοποίηση των διατάξεων που θεσπίζονται μέσω της οδηγίας ώστε να καταστεί 
εφικτή η ευκολότερη και πιο συνεκτική μεταφορά τους στην εθνική νομοθεσία· και

- διασφάλιση ισορροπίας ανάμεσα στην ανάγκη εξασφάλισης ισότιμης πρόσβασης και 
μεταχείρισης και στην ανάγκη διατήρησης κατάλληλου βαθμού ευελιξίας εκ μέρους 
των φορέων και των αρχών ανάθεσης4 (βλέπε τροπολογίες 5 και 13). 

Προτεινόμενες τροπολογίες 

                                                                                                                                                  
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει λάβει μέχρι στιγμής τρεις αιτιολογημένες γνώμες σχετικά με την οδηγία για 
την ανάθεση των συμβάσεων παραχώρησης εκ μέρους του αυστριακού Ομοσπονδιακού Συμβουλίου (Άνω 
Βουλή), του γερμανικού Ομοσπονδιακού Συμβουλίου (Άνω Βουλή) και του Κοινοβουλίου του Βασιλείου της 
Ισπανίας.
1 Όντως 13 από τις 25 αποφάσεις του Δικαστηρίου σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης αφορούν 
την αποσαφήνιση της έννοιας της παραχώρησης. 
2 Παρότι η απόφαση του Δικαστηρίου σχετικά με την υπόθεση «Teleaustria» (C-324/98) επιβεβαίωσε την 
υποχρέωση συμμόρφωσης των αρμόδιων αρχών προς τις αρχές της Συνθήκης κατά τη διάρκεια ανάθεσης 
συμβάσεων παραχώρησης, το Δικαστήριο δεν έχει διευκρινίσει επαρκώς το περιεχόμενο των εν λόγω 
ρυθμιστικών αρχών. 
3 Όπως επισημαίνεται στην εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής (ό.π. σελ. 13), οι απαιτήσεις που ισχύουν για 
την τροποποίηση των συμβάσεων συνιστούν ισχυρό στοιχείο ασάφειας δικαίου μεταξύ των οικονομικών 
παραγόντων. 
4 Ο παραχωρησιούχος αναλαμβάνει διαφορετικό κίνδυνο από εκείνον του αναδόχου, που δεν περιορίζεται στην 
παροχή ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας σύμφωνα με καθορισμένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια, αλλά 
επεκτείνεται και στην ουσιαστική αποδοτικότητα του έργου ή της υπηρεσίας. Με τον τρόπο αυτό, ο 
παραχωρησιούχος καλείται να αναλάβει ένα αναγνωρισμένο επιχειρηματικό ρίσκο σχετικό με το όφελος που 
παρέχεται, σε τελική ανάλυση, σε πρόσωπο άλλο από τον φορέα ανάθεσης: τον χρήστη. Με βάση το γεγονός ότι 
η συμπεριφορά των χρηστών είναι εν μέρει μόνο προβλέψιμη, δημιουργείται ένας συγκεκριμένος κίνδυνος στην 
αγορά, ο οποίος οφείλεται στον τριμερή χαρακτήρα (παραχωρησιούχος-αναθέτων φορέας-χρήστης) της σχέσης 
(βλέπε Goisis:  «Concessioni di costruzione e gestione di lavori e concessioni di servizi», IUS Publicum, Ιούνιος 
2011, σ. 2-9).  
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Ο συντάκτης γνωμοδότησης θεωρεί ότι η πρόταση ρυθμίζει με τρόπο ενίοτε ανεπαρκή την 
ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης, υποβάλλοντας τις συμβάσεις αυτές στα ίδια κριτήρια 
που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις. Με βάση τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των συμβάσεων 
παραχώρησης, ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει την τροποποίηση των ακόλουθων 
διατάξεων: 

- κατάργηση των ενδιάμεσων κατώτατων ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 5, τα 
οποία δεν έχουν καμία προστιθέμενη αξία και απειλούν να καταστήσουν άσκοπα 
δύσκολο τον προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας (βλέπε τροπολογίες 17 
και 30)·

- απλοποίηση της μεθόδου υπολογισμού, εξαλείφοντας τη διάκριση μεταξύ των 
συμβάσεων παραχώρησης έργων και παραχώρησης υπηρεσιών, με βάση το γεγονός 
ότι πολλές παραχωρήσεις έχουν «μεικτό» χαρακτήρα και θεσπίζοντας μια κοινή αρχή 
για τον υπολογισμό της «εκτιμώμενης αξίας» η οποία να αντιστοιχεί στον κύκλο 
εργασιών προ φόρων που υλοποιείται κατά τη συνολική διάρκεια ισχύος της 
σύμβασης (βλέπε τροπολογίες: 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22 και 23)·

- ρητός περιορισμός της διάρκειας των παραχωρήσεων και πρόβλεψη ώστε ο εν λόγω 
περιορισμός να μην υπερβαίνει τον χρόνο που κρίνεται απαραίτητος προκειμένου να 
υπάρξει απόσβεση της επένδυσης που πραγματοποιήθηκε από τον παραχωρησιούχο 
καθώς και μια εύλογη απόδοση (βλέπε τροπολογίες: 10 και 24)·

- προσαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης στον τύπο των συμβάσεων παραχώρησης, 
εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό έναν ορισμένο βαθμό ευελιξίας η οποία, 
ταυτόχρονα, δεν παρέχει απεριόριστη ελευθερία επιλογής στον αναθέτοντα φορέα ή 
στην αναθέτουσα αρχή (βλέπε τροπολογίες 11, 12, 16, 35, 44, 46, 47 και 48).

Με στόχο την απλούστευση των κανόνων που θεσπίζει η οδηγία και την αποφυγή κάθε 
μορφής κανονιστικού υπερθεματισμού, ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει την 
κατάργηση όσων κανόνων θεωρούνται περιττοί και, όπου είναι δυνατόν, την ενσωμάτωση 
διαφόρων διατάξεων σε ένα ενιαίο άρθρο (βλέπε τροπολογίες: 26, 27, 28, 41 και 43). Για τον 
σκοπό αυτό, ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει να καταστεί υποχρεωτική η επιλογή των
κανόνων και της εφαρμοστέας νομοθεσίας στις από κοινού παραχωρήσεις μεταξύ 
αναθετουσών αρχών ή αναθετόντων φορέων από διαφορετικά κράτη μέλη, ώστε να 
αποφευχθεί η ασάφεια δικαίου και η άσκοπη προσφυγή σε δικαστικές διαμάχες (βλέπε 
τροπολογίες: 31,32 και 33)·

Τέλος, ο συντάκτης της γνωμοδότησης θεωρεί ότι η εν λόγω οδηγία μπορεί να συμβάλει με 
συγκεκριμένο τρόπο στην εφαρμογή των πολιτικών που αποσκοπούν στην επίτευξη ενός 
υψηλού επιπέδου απασχόλησης, στη διασφάλιση κατάλληλης κοινωνικής προστασίας καθώς 
και σε ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και υγείας (βλέπε τροπολογίες 1 και 3). 
Από αυτήν την άποψη, ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει να δοθεί στον αναθέτοντα η 
δυνατότητα να συμπεριλάβει, μεταξύ των κριτηρίων ανάθεσης, περιβαλλοντικά κριτήρια, 
κοινωνικά κριτήρια, καθώς και κριτήρια που σχετίζονται με την καινοτομία και, ανάλογα με 
την περίπτωση, κριτήρια σχετικά με την εφαρμογή πολιτικών που αποσκοπούν στην 
προώθηση μιας βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και μιας πιο ισχυρής κοινωνικής συνοχής 
(βλέπε τροπολογίες: 4, 14 και 15).
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 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 αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 1, το άρθρο 
62 και το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 14, το άρθρο 53 
παράγραφος 1, το άρθρο 62 και το άρθρο 
114, καθώς και το πρωτόκολλο αριθ. 26,

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Οι δημόσιες συμβάσεις παίζουν βασικό 
ρόλο στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» ως 
ένα από τα αγορακεντρικά εργαλεία που 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την 
επίτευξη έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης, διασφαλίζοντας 
παράλληλα την πλέον αποδοτική χρήση 
των δημόσιων πόρων. Η ανάθεση 
συμβάσεων παραχώρησης έργων 
υπόκειται επί του παρόντος σε βασικούς 
κανόνες της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών 
και υπηρεσιών, ενώ η ανάθεση 
συμβάσεων παραχώρησης υπηρεσιών με 

(2) Οι δημόσιες συμβάσεις παίζουν βασικό 
ρόλο στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» ως 
ένα από τα αγορακεντρικά εργαλεία που 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την 
επίτευξη έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης, διασφαλίζοντας 
παράλληλα την πλέον αποδοτική χρήση 
των δημόσιων πόρων. Σε αυτό το πλαίσιο, 
οι συμβάσεις παραχώρησης αποτελούν 
σημαντικά μέσα για τη μακροπρόθεσμη 
διαρθρωτική ανάπτυξη υποδομών και 
στρατηγικών υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, 
ομαλοποιούν την πρόοδο του 
ανταγωνισμού στο πλαίσιο της 
εσωτερικής αγοράς, ενισχύοντας την 
τεχνογνωσία στον ιδιωτικό τομέα, 
επιτυγχάνοντας αποδοτικότητα και 
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διασυνοριακό ενδιαφέρον υπόκειται στις 
αρχές της Συνθήκης, και ειδικότερα στις 
αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας 
αγαθών, της ελευθερίας εγκατάστασης 
και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, 
καθώς και στις αρχές που πηγάζουν εξ 
αυτής, όπως της ίσης μεταχείρισης, της 
μη διάκρισης, της αμοιβαίας 
αναγνώρισης, της αναλογικότητας και 
της διαφάνειας. Ενυπάρχει ο κίνδυνος 
της έλλειψης ασφάλειας δικαίου ως προς 
την ερμηνεία των αρχών της Συνθήκης 
από τους εθνικούς νομοθέτες και λόγω 
των μεγάλων διαφορών μεταξύ των 
νομοθεσιών στα διάφορα κράτη μέλη. Ο 
κίνδυνος αυτός επιβεβαιώθηκε από την 
εκτεταμένη νομολογία του Δικαστηρίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία 
πραγματεύτηκε εν μέρει μόνο ορισμένες 
πτυχές της ανάθεσης συμβάσεων 
παραχώρησης. Συνεπώς, απαιτείται η 
ομοιόμορφη συγκεκριμενοποίηση των 
αρχών της Συνθήκης σε όλα τα κράτη 
μέλη και η εξάλειψη των διαφορών στην 
κατανόησή τους σε ενωσιακό επίπεδο για 
την άρση των συνεχιζόμενων 
στρεβλώσεων στην Εσωτερική Αγορά.

προάγοντας την καινοτομία. 

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Η ανάθεση συμβάσεων 
παραχώρησης έργων υπόκειται επί του 
παρόντος σε βασικούς κανόνες της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού 
των διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών1, ενώ η ανάθεση συμβάσεων 
παραχώρησης υπηρεσιών με 
διασυνοριακό ενδιαφέρον υπόκειται στις 
αρχές της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και 
ειδικότερα στις αρχές της ελεύθερης 
κυκλοφορίας αγαθών, της ελευθερίας 
εγκατάστασης και της ελεύθερης 
παροχής υπηρεσιών, καθώς και στις 
αρχές που πηγάζουν εξ αυτών, όπως της 
ίσης μεταχείρισης, της αποφυγής 
διακρίσεων, της αμοιβαίας αναγνώρισης, 
της αναλογικότητας και της διαφάνειας. 
Ενυπάρχει ο κίνδυνος της ασάφειας 
δικαίου λόγω των διαφορετικών 
ερμηνειών των αρχών της ΣΛΕΕ από 
τους εθνικούς νομοθέτες και λόγω των 
μεγάλων διαφορών μεταξύ των 
νομοθεσιών στα διάφορα κράτη μέλη. Ο 
κίνδυνος αυτός επιβεβαιώθηκε από την 
νομολογία του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είναι μεν 
εκτεταμένη, αλλά έχει ρυθμίσει εν μέρει 
μόνο ορισμένες πτυχές της ανάθεσης 
συμβάσεων παραχώρησης. 
_______________
1 ΕΕ L 134, 30.4.2004, σ. 114.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Συνεπώς, η παρούσα οδηγία 
αποσκοπεί στην επίτευξη ομοιόμορφης 
εφαρμογής των αρχών της Συνθήκης σε 
όλα τα κράτη μέλη, ώστε να εξασφαλιστεί 
ασφάλεια δικαίου, να αρθούν οι 
συνεχιζόμενες στρεβλώσεις στην 
εσωτερική αγορά, να αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητα των δημόσιων 
δαπανών, να διευκολυνθεί η ισότιμη 
πρόσβαση και η δίκαιη συμμετοχή των 
ΜΜΕ στην ανάθεση συμβάσεων 
παραχώρησης, τόσο σε τοπικό όσο και σε 
ενωσιακό επίπεδο, και να υποστηριχθεί η 
επίτευξη βιώσιμων στόχων δημόσιας 
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τάξης.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2γ) Επιπλέον, η παρούσα οδηγία 
στοχεύει στη στήριξη της εφαρμογής 
πολιτικών που συνδέονται με την 
προαγωγή υψηλού επιπέδου 
απασχόλησης, με τη διασφάλιση της 
κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, με 
την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού καθώς και με υψηλό 
επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας. Ως 
εκ τούτου, η παρούσα οδηγία συντελεί 
στην επίτευξη αυτών των στόχων 
διασφαλίζοντας την ενσωμάτωση των 
κοινωνικών κριτηρίων που σχετίζονται με 
τις συνθήκες εργασίας, την κοινωνική 
προστασία και τη δημόσια υγεία σε όλα 
τα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

εκτελέσουν οι ίδιες δημόσια καθήκοντα,
συμπεριλαμβανομένων τυχόν όρων 
αναφορικά με την ποιότητα ή την τιμή των 
υπηρεσιών, στο πλαίσιο της επιδίωξης των 
στόχων δημόσιας πολιτικής. Συνεπώς, η 
παρούσα οδηγία δεν πρέπει να θίγει την 
ελευθερία των κρατών μελών να ορίζουν, 
σύμφωνα με το άρθρο 14 ΣΛΕΕ και το 
πρωτόκολλο αριθ.26 που προσαρτάται 
στη Συνθήκη, ποιες υπηρεσίες θεωρούν 
γενικού οικονομικού συμφέροντος, πώς 
θα πρέπει να οργανώνονται και να 
χρηματοδοτούνται οι εν λόγω υπηρεσίες, 
τηρουμένων των κανόνων περί κρατικών 
ενισχύσεων, και σε ποιες ειδικές 
υποχρεώσεις θα πρέπει να υπόκεινται.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(4) Για τις συμβάσεις παραχώρησης που 
υπερβαίνουν ορισμένη αξία, είναι σκόπιμο 
να προβλέπεται ένας ελάχιστος 
συντονισμός των εθνικών διαδικασιών για 
την ανάθεση αυτών των συμβάσεων βάσει 
των αρχών της Συνθήκης ώστε να 
διασφαλίζεται το άνοιγμα των συμβάσεων 
παραχώρησης στον ανταγωνισμό και 
επαρκής ασφάλεια δικαίου. Οι εν λόγω 
συντονιστικές διατάξεις δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν τα αναγκαία για την επίτευξη 
των προαναφερόμενων στόχων και τη 
διασφάλιση ενός βαθμού ευελιξίας. Ως εκ 
τούτου, τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν 
να συμπληρώνουν και να αναπτύσσουν 
περαιτέρω τις διατάξεις αυτές εφόσον το 
κρίνουν σκόπιμο ιδίως για την καλύτερη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις 
ανωτέρω αρχές.
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Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Οι δυσκολίες που σχετίζονται με την 
ερμηνεία των εννοιών της σύμβασης 
παραχώρησης και της δημόσιας σύμβασης 
προκαλούν διαρκή έλλειψη ασφάλειας 
δικαίου μεταξύ των εμπλεκόμενων 
παραγόντων και έχουν αποτελέσει τη 
βάση για διάφορες αποφάσεις του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 
συγκεκριμένο θέμα. Για το λόγο αυτό, 
πρέπει να αποσαφηνιστεί ο ορισμός της 
παραχώρησης, ειδικότερα ως προς την 
έννοια του ουσιώδους λειτουργικού 
κινδύνου. Το κύριο χαρακτηριστικό μιας 
παραχώρησης, δηλαδή το δικαίωμα 
εκμετάλλευσης των έργων ή των 
υπηρεσιών, ενέχει πάντα τη μεταβίβαση 
στον παραχωρησιούχο ενός οικονομικού 
κινδύνου ο οποίος εμπεριέχει την 
πιθανότητα μη απόδοσης της επένδυσης 
και μη ανάκτησης του κόστους που 
σχετίζεται με τη λειτουργία των έργων ή 
την παροχή των υπηρεσιών που του έχουν 
ανατεθεί. Η εφαρμογή συγκεκριμένων 
κανόνων που διέπουν την ανάθεση 
συμβάσεων παραχώρησης δεν θα ήταν 
αιτιολογημένη εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας είχε απαλλάξει τον 
ανάδοχο από οιαδήποτε δυνητική ζημιά, με 
την εξασφάλιση ελάχιστης προσόδου, ίσης 
ή υψηλότερης από το κόστος που καλείται 
να αναλάβει ο ανάδοχος σε σχέση με την 
εκτέλεση της σύμβασης. Συγχρόνως, 
πρέπει να καταστεί σαφές ότι ορισμένες 
συμφωνίες που πληρώνονται εξ 
ολοκλήρου από αναθέτουσα αρχή ή 
αναθέτοντα φορέα πρέπει να 
χαρακτηρίζονται ως παραχωρήσεις όταν 
η ανάκτηση του ποσού της επένδυσης ή 
του κόστους το οποίο επωμίστηκε ο 
οικονομικός παράγων για την εκτέλεση 
του έργου ή την παροχή της υπηρεσίας 

(7) Οι δυσκολίες που σχετίζονται με την 
ερμηνεία των εννοιών της σύμβασης 
παραχώρησης και της δημόσιας σύμβασης 
προκαλούν διαρκή έλλειψη ασφάλειας 
δικαίου και έχουν αποτελέσει τη βάση για 
διάφορες αποφάσεις του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο συγκεκριμένο 
θέμα. Ενόψει του γεγονότος ότι το 
δικαίωμα εκμετάλλευσης των έργων ή των 
υπηρεσιών ενέχει πάντα τη μεταβίβαση 
στον παραχωρησιούχο ενός οικονομικού 
κινδύνου ο οποίος εμπεριέχει την 
πιθανότητα μη απόδοσης της επένδυσης 
και μη ανάκτησης του κόστους που 
σχετίζεται με τη λειτουργία των έργων ή 
την παροχή των υπηρεσιών που του έχουν 
ανατεθεί, ο ορισμός της παραχώρησης 
πρέπει να αποσαφηνιστεί και να συνδεθεί 
με την έννοια του ουσιώδους οικονομικού 
κινδύνου. Η εφαρμογή συγκεκριμένων 
κανόνων που διέπουν την ανάθεση 
συμβάσεων παραχώρησης δεν θα ήταν 
αιτιολογημένη εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας είχε απαλλάξει τον 
ανάδοχο από οιαδήποτε δυνητική ζημιά, με 
την εξασφάλιση ελάχιστης προσόδου, ίσης 
ή υψηλότερης από το κόστος που καλείται 
να αναλάβει ο ανάδοχος σε σχέση με την 
εκτέλεση της σύμβασης.
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εξαρτάται από την πραγματική ζήτηση 
για την υπηρεσία ή το περιουσιακό 
στοιχείο ή από τη διαθεσιμότητά τους.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Αναφορικά με τον ουσιώδη 
λειτουργικό κίνδυνο, πρέπει να καταστεί 
σαφές ότι ορισμένες συμφωνίες που 
πληρώνονται εξ ολοκλήρου από 
αναθέτουσα αρχή ή αναθέτοντα φορέα 
πρέπει να χαρακτηρίζονται ως 
παραχωρήσεις όταν η ανάκτηση του 
ποσού της επένδυσης ή του κόστους το 
οποίο επωμίστηκε ο οικονομικός 
παράγων για την εκτέλεση του έργου ή 
την παροχή της υπηρεσίας εξαρτάται από 
την πραγματική ζήτηση για την υπηρεσία 
ή το περιουσιακό στοιχείο ή από τη 
διαθεσιμότητά τους. 

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Η εκτιμώμενη αξία της 
παραχώρησης αποτελεί κρίσιμο 
παράγοντα για την ανάθεση συμβάσεων 
παραχώρησης. Προκειμένου να 
αποφευχθεί η αβεβαιότητα μεταξύ των 
συμβαλλομένων μερών, είναι αναγκαία η 
θέσπιση μιας κοινής αρχής για τον 
υπολογισμό της εν λόγω αξίας. Για τον 
σκοπό αυτό, η εκτιμώμενη αξία πρέπει να 
καθορίζεται με βάση τον πρόσθετο ετήσιο 
κύκλο εργασιών από την έναρξη ισχύος 
της σύμβασης παραχώρησης έως τη λήξη 
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της.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
επαρκής δημοσιοποίηση των συμβάσεων 
παραχώρησης έργων και υπηρεσιών που 
υπερβαίνουν ορισμένη αξία και τις οποίες 
συνάπτουν αναθέτοντες φορείς και 
αναθέτουσες αρχές, πριν από την ανάθεση 
των συμβάσεων αυτών πρέπει να 
προηγείται η υποχρεωτική δημοσίευση 
προκήρυξης παραχώρησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα 
κατώτατα όρια πρέπει να αντανακλούν 

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

σαφώς το διασυνοριακό ενδιαφέρον των 
παραχωρήσεων σε οικονομικούς 
παράγοντες εγκατεστημένους σε άλλα 
κράτη μέλη.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Οι παραχωρήσεις μακράς 
διάρκειας πιθανόν να οδηγήσουν στο 
κλείσιμο της αγοράς, εμποδίζοντας με τον 
τρόπο αυτό την ελεύθερη κυκλοφορία 
υπηρεσιών και την ελευθερία 
εγκατάστασης. Ωστόσο, τέτοιου είδους 
διάρκεια ενδεχομένως να δικαιολογείται 
εάν είναι αναγκαίο να δοθεί η δυνατότητα 
στον παραχωρησιούχο για απόσβεση της 
επένδυσης που έκανε με στόχο την 
εκτέλεση της σύμβασης παραχώρησης, 
συμπεριλαμβανομένων των 
προκαταρκτικών δαπανών, καθώς και 
για να λάβει απόδοση του επενδυθέντος 
κεφαλαίου, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί 
στην προβλεπόμενη απόδοση κάτω από 
κανονικές συνθήκες αγοράς. 

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Δεδομένης της σημασίας του 
πολιτισμικού πλαισίου και του ευαίσθητου 
χαρακτήρα των εν λόγω υπηρεσιών, τα 

(22) Δεδομένης της σημασίας του 
πολιτισμικού πλαισίου και του ευαίσθητου 
χαρακτήρα των εν λόγω υπηρεσιών, τα 



AD\921028EL.doc 15/47 PE494.668v02-00

EL

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

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

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η επιλογή και η εφαρμογή 
αναλογικών, αμερόληπτων και δίκαιων 
κριτηρίων επιλογής για τους οικονομικούς 
παράγοντες είναι κρίσιμες για την 
αποτελεσματική τους πρόσβαση στις 
οικονομικές ευκαιρίες που σχετίζονται με 
τις συμβάσεις παραχώρησης. Ειδικότερα, η 

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

δυνατότητα ενός υποψηφίου να στηρίζεται 
στις ικανότητες άλλων φορέων μπορεί να 
έχει αποφασιστική σημασία για τη 
συμμετοχή μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων. Για το λόγο αυτό, κρίνεται 
σκόπιμο τα κριτήρια επιλογής να 
σχετίζονται με την τεχνική, 
χρηματοπιστωτική και οικονομική 
ικανότητα των παραγόντων αλλά και, όσον 
αφορά τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
συμφέροντος, την τήρηση εκ μέρους τους 
των περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
διατάξεων, των διατάξεων περί συνοχής, 
καθώς και των στόχων για υψηλό επίπεδο 
ποιότητας, ασφάλειας και εφικτότητας, 
ίση μεταχείριση και προώθηση της 
καθολικής πρόσβασης και των 
δικαιωμάτων των χρηστών, να 
ανακοινώνονται στην προκήρυξη της 
σύμβασης παραχώρησης και να μην 
αποκλείουν τη δυνατότητα ενός 
οικονομικού παράγοντα να στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της 
νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς, 
εφόσον ο τελευταίος αποδεικνύει στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον φορέα ανάθεσης 
ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 
αναγκαίους πόρους.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Για να εξασφαλιστεί η διαφάνεια και 
η ίση μεταχείριση, τα κριτήρια ανάθεσης 
των παραχωρήσεων πρέπει πάντοτε να 
συνάδουν με ορισμένα γενικά πρότυπα.
Αυτά πρέπει να γνωστοποιούνται εκ των 
προτέρων σε όλους τους δυνητικούς 
υποψηφίους, να συνδέονται με το 
αντικείμενο της σύμβασης και να μην 
παρέχουν στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
φορέα ανάθεσης απεριόριστη ελευθερία 
επιλογής. Πρέπει να διασφαλίζουν τη 

(25) Για να εξασφαλιστεί η διαφάνεια και 
η ίση μεταχείριση, τα κριτήρια ανάθεσης 
των παραχωρήσεων πρέπει πάντοτε να 
συνάδουν με ορισμένα γενικά πρότυπα.
Αυτά πρέπει να γνωστοποιούνται εκ των 
προτέρων σε όλους τους δυνητικούς 
υποψηφίους, να συνδέονται με το 
αντικείμενο της σύμβασης και να μην 
παρέχουν στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
φορέα ανάθεσης απεριόριστη ελευθερία 
επιλογής. Πρέπει να διασφαλίζουν τη 
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δυνατότητα αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού και να συνοδεύονται από 
απαιτήσεις που επιτρέπουν την 
αποτελεσματική επαλήθευση των 
πληροφοριών τις οποίες παρέχουν οι 
προσφέροντες. Προκειμένου να 
συμμορφωθούν με τα πρότυπα αυτά και 
παράλληλα να βελτιωθεί η ασφάλεια 
δικαίου, τα κράτη μέλη δύνανται να 
προβλέψουν τη χρήση του κριτηρίου της 
πλέον οικονομικά συμφέρουσας 
προσφοράς. 

δυνατότητα αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού και να συνοδεύονται από 
απαιτήσεις που επιτρέπουν την 
αποτελεσματική επαλήθευση των 
πληροφοριών τις οποίες παρέχουν οι 
προσφέροντες.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Όταν οι αναθέτουσες αρχές και οι 
αναθέτοντες φορείς επιλέγουν να 
αναθέσουν τη σύμβαση στην πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, πρέπει να καθορίσουν τα 
κριτήρια ανάθεσης βάσει των οποίων θα 
αξιολογήσουν τις προσφορές προκειμένου 
να προσδιορίσουν εκείνη που προσφέρει 
την καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής. Ο 
καθορισμός αυτών των κριτηρίων είναι 
συνάρτηση του αντικειμένου της 
παραχώρησης, στο μέτρο που τα 
κριτήρια αυτά πρέπει να επιτρέπουν την 
αξιολόγηση του επιπέδου επίδοσης που 
παρέχεται από κάθε προσφορά σε σχέση 
με το αντικείμενο της παραχώρησης, 
όπως αυτό ορίζεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές, καθώς και τη μέτρηση της 
σχέσης ποιότητας/τιμής κάθε προσφοράς.

διαγράφεται
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Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Οι συμβάσεις παραχώρησης είναι 
συνήθως μακροπρόθεσμες, σύνθετες 
συμφωνίες βάσει των οποίων ο ανάδοχος 
αναλαμβάνει ευθύνες και κινδύνους που 
παραδοσιακά βαραίνουν τις αναθέτουσες 
αρχές και εμπίπτουν στο πεδίο των 
αρμοδιοτήτων τους, και τους αναθέτοντες 
φορείς. Για το λόγο αυτό, οι αναθέτουσες 
αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να 
διατηρούν ένα περιθώριο ευελιξίας κατά 
την οργάνωση της διαδικασίας ανάθεσης,
περιλαμβανομένης επίσης της 
δυνατότητας διαπραγμάτευσης του 
περιεχομένου της σύμβασης με τους 
υποψηφίους. Ωστόσο, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση και η 
διαφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης, συνιστάται η 
πρόβλεψη ορισμένων απαιτήσεων ως προς 
τη δομή της διαδικασίας ανάθεσης, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διαπραγματεύσεων, της διάδοσης των 
πληροφοριών και της διαθεσιμότητας των 
γραπτών αρχείων. Είναι επίσης απαραίτητη 
η πρόβλεψη της μη παρέκκλισης από τους 
αρχικούς όρους της προκήρυξης της 
παραχώρησης, προκειμένου να 
αποτρέπεται η μη δίκαιη μεταχείριση κάθε 
πιθανού υποψηφίου.

(27) Οι συμβάσεις παραχώρησης είναι 
συνήθως μακροπρόθεσμες, σύνθετες 
συμφωνίες βάσει των οποίων ο ανάδοχος 
αναλαμβάνει ευθύνες και κινδύνους που 
παραδοσιακά βαραίνουν τις αναθέτουσες 
αρχές και εμπίπτουν στο πεδίο των 
αρμοδιοτήτων τους, και τους αναθέτοντες 
φορείς. Για το λόγο αυτό, οι αναθέτουσες 
αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να 
διατηρούν ένα περιθώριο ευελιξίας κατά 
την οργάνωση της διαδικασίας ανάθεσης. 
Κάτι τέτοιο συνεπάγεται ευελιξία στη 
χρήση των κριτηρίων ανάθεσης, ώστε να 
δίνεται η δυνατότητα στην αναθέτουσα 
αρχή να εκπονεί σφαιρική οικονομική και 
ποιοτική ανάλυση της προσφοράς με τη 
δυνατότητα διαπραγμάτευσης του 
περιεχομένου της σύμβασης με τους 
υποψηφίους. Ωστόσο, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση και η 
διαφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης, συνιστάται η 
πρόβλεψη ορισμένων απαιτήσεων ως προς 
τη δομή της διαδικασίας ανάθεσης, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διαπραγματεύσεων, της διάδοσης των 
πληροφοριών και της διαθεσιμότητας των 
γραπτών αρχείων. Είναι επίσης απαραίτητη 
η πρόβλεψη της μη παρέκκλισης από τους 
αρχικούς όρους της προκήρυξης της 
παραχώρησης, προκειμένου να 
αποτρέπεται η μη δίκαιη μεταχείριση κάθε 
πιθανού υποψηφίου.
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Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Επιπλέον, στις τεχνικές προδιαγραφές 
και στα κριτήρια ανάθεσης, οι 
αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να μπορούν 
να αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη 
διαδικασία παραγωγής, έναν συγκεκριμένο 
τρόπο παροχής υπηρεσιών ή μια 
συγκεκριμένη διαδικασία για οποιοδήποτε 
άλλο στάδιο του κύκλου ζωής ενός 
προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, υπό τον όρο 
ότι συνδέονται με το αντικείμενο της 
δημόσιας σύμβασης. Για την καλύτερη 
ενσωμάτωση κοινωνικών παραμέτρων στις 
συμβάσεις παραχώρησης, μπορεί επίσης να 
επιτρέπεται στους αγοραστές να 
περιλαμβάνουν, στα κριτήρια ανάθεσης, 
χαρακτηριστικά σχετικά με τις συνθήκες 
εργασίας.  Ωστόσο, όταν οι αναθέτουσες 
αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς 
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 

(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. Στα εν λόγω 
κριτήρια μπορεί να περιλαμβάνονται 
περιβαλλοντικά, κοινωνικά κριτήρια ή 
κριτήρια που συνδέονται με την 
καινοτομία καθώς και παράμετροι 
σχετικές με στόχους δημόσιας τάξης που 
αποβλέπουν στην προώθηση της 
βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και της 
κοινωνικής συνοχής. Για την καλύτερη 
ενσωμάτωση κοινωνικών παραμέτρων στις 
συμβάσεις παραχώρησης, μπορεί επίσης να 
επιτρέπεται στους αγοραστές να 
περιλαμβάνουν, στα κριτήρια ανάθεσης, 
χαρακτηριστικά σχετικά με τις συνθήκες 
εργασίας.  Τα εν λόγω χαρακτηριστικά 
μπορούν να αφορούν την προστασία της 
υγείας, των συνθηκών απασχόλησης και 
εργασίας, του σεβασμού των συλλογικών 
συμβάσεων του προσωπικού που 
συμμετέχει στη διαδικασία παραγωγής ή 
τη διευκόλυνση της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης των μειονεκτούντων ατόμων 
ή μελών ευάλωτων ομάδων μεταξύ των 
ατόμων στα οποία έχει ανατεθεί η 
εκτέλεση της σύμβασης, 
συμπεριλαμβανομένης και της 
δυνατότητας πρόσβασης ατόμων με 
αναπηρίες. Στην περίπτωση αυτή, 
οποιαδήποτε κριτήρια ανάθεσης 
περιλαμβάνουν τα εν λόγω χαρακτηριστικά 
θα πρέπει να περιορίζονται, σε κάθε 
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τους. Θα πρέπει να εφαρμόζονται 
σύμφωνα με την οδηγία 96/71/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, 
σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων 
στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και κατά 
τρόπο που δεν δημιουργεί άμεσες ή 
έμμεσες διακρίσεις εις βάρος των 
οικονομικών φορέων από άλλα κράτη μέλη 
ή από τρίτες χώρες που είναι 
συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία ή σε 
συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών στις 
οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος η 
Ένωση. Οι αναθέτουσες αρχές και οι 
αναθέτοντες φορείς θα πρέπει επίσης, 
οσάκις χρησιμοποιούν το κριτήριο της 
πλέον οικονομικά συμφέρουσας 
προσφοράς, να έχουν τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν ως κριτήριο ανάθεσης την 
οργάνωση, τα προσόντα και την πείρα 
του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η 
εκτέλεση της σχετικής σύμβασης 
παραχώρησης, καθώς αυτό ενδέχεται να 
επηρεάσει την ποιότητα της εκτέλεσης 
της παραχώρησης και, επακόλουθα, την 
οικονομική αξία της προσφοράς.

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, 
βασιζόμενες στην τήρηση των προτύπων 
του ΔΟΕ, στις οποίες είναι συμβαλλόμενο 
μέρος η Ένωση.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Οι συμβάσεις παραχώρησης δεν 
πρέπει να ανατίθενται σε οικονομικούς 
παράγοντες που έχουν συμμετάσχει σε 
εγκληματική οργάνωση ή που έχουν κριθεί 
ένοχοι δωροδοκίας, απάτης σε βάρος των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης ή 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες. Η μη πληρωμή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης θα πρέπει 
επίσης να τιμωρείται με υποχρεωτικό 
αποκλεισμό στο επίπεδο της Ένωσης.
Επιπλέον, οι αναθέτουσες αρχές και οι 
αναθέτοντες φορείς πρέπει να έχουν τη 

(33) Οι συμβάσεις παραχώρησης δεν 
πρέπει να ανατίθενται σε οικονομικούς 
παράγοντες που έχουν συμμετάσχει σε 
εγκληματική οργάνωση, 
συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής 
στην εκμετάλλευση της εμπορίας 
ανθρώπων και της παιδικής εργασίας, ή 
που έχουν κριθεί ένοχοι δωροδοκίας, 
απάτης σε βάρος των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης ή 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες. Η μη πληρωμή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης θα πρέπει 
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δυνατότητα να αποκλείουν υποψηφίους ή 
προσφέροντες σε περίπτωση σοβαρών 
παραβιάσεων του ενωσιακού ή του εθνικού 
δικαίου με σκοπό την προστασία δημοσίων 
συμφερόντων συμβατών με τη Συνθήκη ή 
όταν ο οικονομικός παράγων έχει 
παρουσιάσει σημαντικές ή συνεχιζόμενες 
αδυναμίες κατά την εκτέλεση 
προγενέστερης σύμβασης παραχώρησης ή 
συμβάσεων παραχώρησης παρόμοιας 
φύσης με την ίδια αναθέτουσα αρχή ή τον 
ίδιο αναθέτοντα φορέα.

επίσης να τιμωρείται με υποχρεωτικό 
αποκλεισμό στο επίπεδο της Ένωσης.
Επιπλέον, οι αναθέτουσες αρχές και οι 
αναθέτοντες φορείς πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να αποκλείουν υποψηφίους ή 
προσφέροντες σε περίπτωση σοβαρών 
παραβιάσεων του ενωσιακού ή του εθνικού 
δικαίου με σκοπό την προστασία δημοσίων 
συμφερόντων συμβατών με τη Συνθήκη ή 
όταν ο οικονομικός παράγων έχει 
παρουσιάσει σημαντικές ή συνεχιζόμενες 
αδυναμίες κατά την εκτέλεση 
προγενέστερης σύμβασης παραχώρησης ή 
συμβάσεων παραχώρησης παρόμοιας 
φύσης με την ίδια αναθέτουσα αρχή ή τον 
ίδιο αναθέτοντα φορέα.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Με την παρούσα οδηγία θεσπίζονται 
κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες
ανάθεσης συμβάσεων παραχώρησης
έργων ή υπηρεσιών, η αξία των οποίων 
εκτιμάται ότι δεν υπολείπεται των 
κατώτατων ορίων που προβλέπονται στο 
άρθρο 5.

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1α
Αρχή της ελεύθερης διαχείρισης εκ 

μέρους των δημόσιων αρχών
Η παρούσα οδηγία αναγνωρίζει την αρχή 
της ελεύθερης διαχείρισης εκ μέρους των 
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δημοσίων αρχών σύμφωνα με την 
ισχύουσα εθνική νομοθεσία και το δίκαιο 
της Ένωσης. Οι εν λόγω δημόσιες αρχές 
είναι ελεύθερες να αποφασίζουν για τον 
τρόπο διαχείρισης που θεωρούν ως τον 
πλέον ενδεδειγμένο για την εκτέλεση των 
έργων ή/και την παροχή των υπηρεσιών 
για τις οποίες είναι υπεύθυνες.
Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το δικαίωμα 
των κρατών μελών να ορίζουν, σύμφωνα 
με το ενωσιακό δίκαιο, ποιες υπηρεσίες 
θεωρούν γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος, πώς θα πρέπει να 
οργανώνονται και να χρηματοδοτούνται 
οι εν λόγω υπηρεσίες, τηρουμένων των 
κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, και 
σε ποιες ειδικές υποχρεώσεις θα πρέπει 
να υπόκεινται.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «συμβάσεις παραχώρησης»: οι 
συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων, 
έργων ή υπηρεσιών.

(1) «συμβάσεις παραχώρησης»: οι 
συμβάσεις παραχώρησης έργων ή 
υπηρεσιών.

Αιτιολόγηση

Ο διαχωρισμός μεταξύ των συμβάσεων παραχώρησης δημοσίων έργων και των συμβάσεων 
παραχώρησης έργων δεν εξυπηρετεί στην πράξη κανένα σκοπό. Η τροπολογία εισάγεται για 
λόγους απλούστευσης.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) «σύμβαση παραχώρησης δημοσίων
έργων»: η σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας που 
συνάπτεται εγγράφως μεταξύ ενός ή 

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

οποίας μία ή περισσότερες αναθέτουσες 
αρχές ή ένας ή περισσότεροι αναθέτοντες 
φορείς αναθέτουν την εκτέλεση έργων σε 
έναν ή περισσότερους οικονομικούς 
παράγοντες, το δε αντίτιμο εν προκειμένω
συνίσταται είτε αποκλειστικά στο 
δικαίωμα εκμετάλλευσης των έργων τα 
οποία αποτελούν το αντικείμενο της 
σύμβασης, είτε στο δικαίωμα αυτό μαζί με 
καταβολή πληρωμής.

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(7) «σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών»: 
σύμβαση εξ’ επαχθούς αιτίας που 
συνάπτεται εγγράφως και στο πλαίσιο της 
οποίας μία ή περισσότερες αναθέτουσες 
αρχές ή ένας ή περισσότεροι αναθέτοντες 
φορείς αναθέτουν την παροχή υπηρεσιών
σε έναν ή περισσότερους οικονομικούς 
παράγοντες, το δε αντίτιμο εν προκειμένω
συνίσταται είτε αποκλειστικά στο 
δικαίωμα εκμετάλλευσης των υπηρεσιών 
οι οποίες αποτελούν αντικείμενο της 
σύμβασης είτε στο δικαίωμα αυτό με 
καταβολή πληρωμής·

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) «κύκλος ζωής»: όλα τα διαδοχικά 
ή/και διασυνδεδεμένα στάδια καθόλη τη 
διάρκεια ύπαρξης ενός προϊόντος ή ενός 

διαγράφεται
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έργου ή της παροχής μιας υπηρεσίας, που 
περιλαμβάνουν την παραγωγή, τη 
μεταφορά, τη χρήση και τη συντήρησή 
τους, από την αγορά των πρώτων υλών ή 
την παραγωγή των πόρων μέχρι τη 
διάθεση, την εκκαθάριση και την 
ολοκλήρωση.

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. 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.

2. Το δικαίωμα εκμετάλλευσης των έργων 
ή των υπηρεσιών που αναφέρονται στα 
σημεία 2, 4 και 7 της πρώτης παραγράφου 
συνεπάγεται τη μεταβίβαση σημαντικού 
μέρους του οικονομικού 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.

Ο οικονομικός κίνδυνος μπορεί να 
συνίσταται σε οιονδήποτε των κατωτέρω:

Ως οικονομικός κίνδυνος νοείται:

α) στον κίνδυνο που σχετίζεται με τη 
χρήση των έργων ή τη ζήτηση για την 
παροχή της υπηρεσίας· ή

α) ο κίνδυνος που αφορά την πραγματική
ζήτηση για τα έργα ή τις υπηρεσίες που 
αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης· ή

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

β) ο κίνδυνος που σχετίζεται με τη 
διαθεσιμότητα της υποδομής που 
παρέχεται από τον ανάδοχο της σύμβασης 
παραχώρησης ή που χρησιμοποιείται για 
την παροχή υπηρεσιών στους χρήστες.
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Τροπολογία 28

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

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 Άρθρο 6

Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης 
αξίας των παραχωρήσεων

Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης 
αξίας των παραχωρήσεων

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

1. Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας 
μιας παραχώρησης βασίζεται στον 
συνδυασμένο εκτός ΦΠΑ κύκλο εργασιών 
της παραχώρησης κατά την εκτιμώμενη 
από τον αναθέτοντα διάρκεια της 
σύμβασης· Η εκτίμηση αυτή ισχύει τη 
στιγμή της δημοσίευσης 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. Όταν η 
εκτίμηση αυτή τροποποιείται συνεπεία 
διαπραγματεύσεων κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης, η εκτίμηση που 
ισχύει είναι αυτή που αναφέρεται τη 
στιγμή της υπογραφής της σύμβασης.
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2. Η εκτιμώμενη αξία μιας παραχώρησης 
υπολογίζεται ως η αξία ενός συνόλου 
έργων ή υπηρεσιών, ακόμα και εάν 
αγοράζονται μέσω διαφορετικών 
συμβάσεων, όταν οι συμβάσεις αποτελούν 
μέρος ενός ενιαίου σχεδίου έργου. 
Ενδείξεις περί της ύπαρξης ενός ενιαίου 
σχεδίου έργου μπορεί για παράδειγμα να 
είναι ο συνολικός εκ των προτέρων
σχεδιασμός και η σύλληψη από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, 
το γεγονός ότι τα διάφορα στοιχεία που 
αγοράζονται προορίζονται για μια 
μοναδική οικονομική και τεχνική 
λειτουργία ή ότι συνδέονται λογικά με
διαφορετικό τρόπο.

2. Η εκτιμώμενη αξία μιας παραχώρησης 
υπολογίζεται ως η αξία ενός συνόλου 
έργων και/ή υπηρεσιών που αποτελούν 
μέρος ενός ενιαίου σχεδίου σύμβασης 
παραχώρησης, των μελετών 
συμπεριλαμβανομένων. Ο ενιαίος 
χαρακτήρας του σχεδίου μπορεί, κυρίως, 
να αποδειχτεί από την ύπαρξη ενός
συνολικού εκ των προτέρων σχεδιασμού 
και σύλληψης από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, από το γεγονός ότι 
τα διάφορα στοιχεία του σχεδίου
προορίζονται για μια μοναδική οικονομική 
και τεχνική λειτουργία ή από το γεγονός
ότι συνδέονται λογικά με άλλο 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.
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. Ο υπολογισμός της 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 αυτό αιτιολογείται 
βάσει αντικειμενικών λόγων.

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

4. Η εκτιμώμενη αξία μιας σύμβασης 
παραχώρησης υπολογίζεται σύμφωνα με 
αντικειμενική μέθοδο η οποία 
περιγράφεται συγκεκριμένα στην 
προκήρυξη της παραχώρησης.

5. Όσον αφορά τις συμβάσεις
παραχώρησης δημοσίων έργων και τις 
συμβάσεις παραχώρησης έργων, κατά 
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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.
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.
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.
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.
9. Η αξία των συμβάσεων παραχώρησης 
υπηρεσιών είναι η εκτιμώμενη συνολική 
αξία των υπηρεσιών προς παροχή από 
τον ανάδοχο της σύμβασης 
παραχώρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης παραχώρησης, όπως 
υπολογίζεται σύμφωνα με αντικειμενική 
μεθοδολογία η οποία προσδιορίζεται στην 
προκήρυξη της παραχώρησης ή στα 
έγγραφα της παραχώρησης.
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Ως βάση για τον υπολογισμό της 
εκτιμώμενης αξίας της παραχώρησης 
λαμβάνονται, κατά περίπτωση, τα 
ακόλουθα:
α) για ασφαλιστικές υπηρεσίες: το 
καταβλητέο ασφάλιστρο και οι λοιποί 
τρόποι πληρωμής·
β) για τραπεζικές και άλλες 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: τα έξοδα, 
οι προμήθειες, οι τόκοι και οι λοιποί 
τρόποι πληρωμής·
γ) για υπηρεσίες σχεδιασμού: τα έξοδα, οι 
καταβλητέες προμήθειες και οι λοιποί 
τρόποι πληρωμής·
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.

Τροπολογία 30

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης 
σε περίπτωση που μια υπό έλεγχο 

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

Αιτιολόγηση

Η αντίστροφη κατ’ εξαίρεση σύναψη συμβάσεως οιονεί αυτεπιστασίας (in-house) που προτείνει 
η Επιτροπή υπερβαίνει το πεδίο εφαρμογής της απόφασης στην υπόθεση Teckal και περιορίζει 
σε υπερβολικό βαθμό τον ανταγωνισμό.

Τροπολογία 32

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 33

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 

α) με τη συμφωνία θεσπίζεται μια 
ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των 
συμμετεχουσών αναθετουσών αρχών ή 
των συμμετεχόντων αναθετόντων φορέων
που ενεργούν ως αρμόδιες αρχές ώστε να 
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καθηκόντων τους δημόσιας υπηρεσίας και 
συνεπάγεται αμοιβαία δικαιώματα και 
υποχρεώσεις των μερών·

διασφαλίσουν από κοινού την οργάνωση 
της ίδιας αποστολής δημόσιας υπηρεσίας·

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της οριζόντιας συνεργασίας.

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) η συμφωνία στηρίζεται μόνο σε 
παραμέτρους που άπτονται του δημοσίου 
συμφέροντος και δεν είναι 
προσανατολισμένη προς την αγορά·

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της οριζόντιας συνεργασίας.

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με προηγούμενες τροπολογίες.

Τροπολογία 36
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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 ιδιωτικής συμμετοχής και όλες 
οι λοιπές προϋποθέσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 1 έως 4 επαληθεύονται
τη στιγμή της ανάθεσης της σύμβασης 
παραχώρησης ή της σύναψης της 
συμφωνίας.

Αιτιολόγηση

Στο στάδιο της ανάθεσης δεν πρέπει να επαληθεύεται μόνο η ύπαρξη ιδιωτικής συμμετοχής, 
αλλά και όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1-4.

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στο παρόν 
άρθρο παύουν να ισχύουν από τη στιγμή 
που δεν πληρούται πλέον κάποια από τις 
σωρευτικές προϋποθέσεις που 
απαριθμούνται εκεί, γεγονός που 
συνεπάγεται ότι οι υπό εξέλιξη συμβάσεις 
παραχώρησης πρέπει να ανοίξουν στον 
ανταγωνισμό μέσω συνήθων διαδικασιών 
σύναψης συμβάσεων παραχώρησης.

Τροπολογία 38

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 

Στην περίπτωση παραχωρήσεων που 
διαρκούν περισσότερο από πέντε χρόνια,
η μέγιστη διάρκεια της παραχώρησης δεν 
υπερβαίνει τον χρόνο που κρίνεται 
απαραίτητος προκειμένου να υπάρξει 
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εκτέλεση των έργων ή την παροχή των 
υπηρεσιών από τον ανάδοχο της 
παραχώρησης καθώς και μια εύλογη 
απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου.

απόσβεση της επένδυσης που 
πραγματοποιήθηκε σε σχέση με την 
εκτέλεση των έργων ή την παροχή των 
υπηρεσιών από τον ανάδοχο της 
παραχώρησης, συμπεριλαμβανομένων των 
προκαταρκτικών δαπανών, καθώς και μια 
εύλογη απόδοση του επενδυμένου 
κεφαλαίου που να αντιστοιχεί στην 
προβλεπόμενη απόδοση κάτω από 
κανονικές συνθήκες αγοράς.

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Οι όμιλοι οικονομικών παραγόντων 
δύνανται να υποβάλλουν προσφορές ή 
υποψηφιότητες. Οι όμιλοι οικονομικών 
παραγόντων, κυρίως οι ΜΜΕ, δύνανται 
να λάβουν τη μορφή κοινοπραξίας 
επιχειρήσεων.

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αναθέτουσες αρχές και οι 
αναθέτοντες φορείς που επιθυμούν να 
συνάψουν σύμβαση παραχώρησης 
γνωστοποιούν την πρόθεσή τους μέσω 
προκήρυξης διαγωνισμού.

1. Οι αναθέτουσες αρχές και οι 
αναθέτοντες φορείς που επιθυμούν να 
συνάψουν σύμβαση παραχώρησης 
γνωστοποιούν την πρόθεσή τους μέσω 
προκήρυξης διαγωνισμού όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 28.
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Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) όταν τα έργα ή οι υπηρεσίες μπορούν 
παρασχεθούν μόνο από συγκεκριμένο 
οικονομικό παράγοντα εξαιτίας της 
απουσίας ανταγωνισμού για τεχνικούς
λόγους, της προστασίας διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας, πνευματικών δικαιωμάτων 
ή άλλων δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας ή της προστασίας άλλων 
αποκλειστικών δικαιωμάτων και όταν δεν 
υπάρχει εύλογη εναλλακτική επιλογή ή 
δυνατότητα υποκατάστασης και η 
απουσία ανταγωνισμού δεν είναι 
αποτέλεσμα τεχνητού περιορισμού των 
παραμέτρων ανάθεσης της 
παραχώρησης·

β) όταν τα έργα ή οι υπηρεσίες μπορούν να
παρασχεθούν μόνον από συγκεκριμένο 
οικονομικό παράγοντα για οποιονδήποτε 
από τους παρακάτω λόγους:

(i) σκοπός της παραχώρησης είναι η 
δημιουργία ή αγορά ενός μοναδικού έργου 
τέχνης ή μιας καλλιτεχνικής εκδήλωσης·
(ii) απουσιάζει ο ανταγωνισμός για 
τεχνικούς λόγους· 
(iii) υφίσταται προστασία διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας, πνευματικών δικαιωμάτων 
ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας ή προστασία άλλων 
αποκλειστικών δικαιωμάτων.
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Οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στα 
στοιχεία (ii) και (iii) εφαρμόζονται μόνο 
εφόσον δεν υπάρχει εύλογη εναλλακτική 
επιλογή ή δυνατότητα υποκατάστασης 
και η απουσία ανταγωνισμού δεν είναι 
αποτέλεσμα τεχνητού περιορισμού των 
παραμέτρων ανάθεσης της 
παραχώρησης·

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. Για τους σκοπούς του στοιχείου α) της 
παραγράφου 5, μια προσφορά δεν 
θεωρείται κατάλληλη εφόσον:

Τροπολογία 44

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 45

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τον προσδιορισμό της εφαρμοστέας 
εθνικής νομοθεσίας σύμφωνα με το 
στοιχείο α), οι αναθέτουσες αρχές ή οι 
αναθέτοντες φορείς μπορούν να επιλέξουν
τις εθνικές διατάξεις οποιουδήποτε 
κράτους μέλους στο οποίο είναι 
εγκατεστημένη τουλάχιστον μία από τις 
συμμετέχουσες αρχές.

Κατά τον προσδιορισμό της εφαρμοστέας 
εθνικής νομοθεσίας σύμφωνα με το 
στοιχείο α), οι αναθέτουσες αρχές ή οι 
αναθέτοντες φορείς επιλέγουν τις εθνικές 
διατάξεις οποιουδήποτε κράτους μέλους 
στο οποίο είναι εγκατεστημένη 
τουλάχιστον μία από τις συμμετέχουσες 
αρχές.

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ελλείψει συμφωνίας που να 
προσδιορίζει τους εφαρμοστέους κανόνες 
για την παραχώρηση, η εθνική νομοθεσία 
που διέπει την ανάθεση της 
παραχώρησης προσδιορίζεται σύμφωνα 
με τους κατωτέρω κανόνες:

διαγράφεται

α) όταν η διαδικασία διεξάγεται ή τελεί 
υπό τη διαχείριση συμμετέχουσας 
αναθέτουσας αρχής ή συμμετέχοντος 
αναθέτοντος φορέα εκ μέρους των 
υπολοίπων, εφαρμόζονται οι εθνικές 
διατάξεις του κράτους μέλους της εν 
λόγω αναθέτουσας αρχής ή του εν λόγω 
αναθέτοντος φορέα·
β) όταν η διαδικασία δεν διεξάγεται ή δεν 
τελεί υπό τη διαχείριση συμμετέχουσας 
αναθέτουσας αρχής ή συμμετέχοντος 
αναθέτοντος φορέα εκ μέρους των 
υπολοίπων, και
(i) αφορά σύμβαση παραχώρησης 
δημοσίων έργων, οι αναθέτουσες αρχές ή 
οι αναθέτοντες φορείς εφαρμόζουν τις 
εθνικές διατάξεις του κράτους μέλους 
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όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος των 
έργων·
(ii) αφορά σύμβαση παραχώρησης 
υπηρεσιών, οι αναθέτουσες αρχές ή οι 
αναθέτοντες φορείς εφαρμόζουν τις 
εθνικές διατάξεις του κράτους μέλους 
όπου παρέχεται το σημαντικότερο μέρος 
των υπηρεσιών·
γ) όταν δεν είναι δυνατόν να 
προσδιοριστεί η εφαρμοστέα εθνική 
νομοθεσία σύμφωνα με τα στοιχεία α) ή 
β), οι αναθέτουσες αρχές ή οι 
αναθέτοντες φορείς εφαρμόζουν τις 
εθνικές διατάξεις του κράτους μέλους της 
αναθέτουσας αρχής που επωμίζεται το 
μεγαλύτερο μέρος των δαπανών.

Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ελλείψει συμφωνίας που να 
προσδιορίζει την εφαρμοστέα νομοθεσία 
σχετικά με την ανάθεση της 
παραχώρησης δυνάμει της παραγράφου 
3, η εθνική νομοθεσία η οποία διέπει τις 
διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων 
παραχώρησης που διεξάγονται από 
κοινούς νομικούς φορείς που έχουν 
ιδρυθεί από περισσότερες αναθέτουσες 
αρχές ή αναθέτοντες φορείς από 
διαφορετικά κράτη μέλη προσδιορίζεται 
σύμφωνα με τους κατωτέρω κανόνες:

διαγράφεται

α) όταν η διαδικασία διεξάγεται ή τελεί 
υπό τη διαχείριση του αρμόδιου οργάνου 
του κοινού νομικού φορέα, εφαρμόζονται 
οι εθνικές διατάξεις του κράτους μέλους 
όπου έχει την έδρα του ο νομικός φορέας.
β) όταν η διαδικασία διεξάγεται ή τελεί 
υπό τη διαχείριση ενός μέλους του 
νομικού φορέα εκ μέρους του εν λόγω 
νομικού φορέα, εφαρμόζονται οι κανόνες 
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που προβλέπονται στα στοιχεία α) και β) 
της παραγράφου 4.
γ) όταν δεν είναι δυνατόν να 
προσδιοριστεί η εφαρμοστέα εθνική 
νομοθεσία σύμφωνα με τα στοιχεία α) ή 
β) της παραγράφου 4, οι αναθέτουσες 
αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς 
εφαρμόζουν τις εθνικές διατάξεις του 
κράτους μέλους όπου έχει την έδρα του ο 
νομικός φορέας.

Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 5 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) οφείλουν να υποδείξουν στα έγγραφα 
της παραχώρησης τα στοιχεία εκείνα που 
ενδεχομένως να τεθούν προς 
διαπραγμάτευση και τα στοιχεία που 
προσδιορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις 
με βάση την παράγραφο 1·

Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

α) την καταλληλότητα για την άσκηση της 
επαγγελματικής δραστηριότητας·

α) την καταλληλότητα για την άσκηση της 
επαγγελματικής δραστηριότητας·

β) την οικονομική και χρηματοπιστωτική 
ικανότητα·

β) την οικονομική και χρηματοπιστωτική 
ικανότητα·

γ) την τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα.

γ) την τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα.

Οι αναθέτουσες αρχές περιορίζουν τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής σε εκείνες που 
είναι κατάλληλες ώστε να εξασφαλίζεται 

Όλες οι απαιτήσεις σχετίζονται και είναι 
αυστηρά ανάλογες με την ανάγκη να 
διασφαλιστεί η ικανότητα του αναδόχου 
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ότι ένας υποψήφιος ή προσφέρων 
διαθέτει τις νομικές και 
χρηματοοικονομικές δυνατότητες και τις 
εμπορικές και τεχνικές ικανότητες για 
την εκτέλεση της προς ανάθεση 
σύμβασης παραχώρησης. Όλες οι 
απαιτήσεις σχετίζονται και είναι αυστηρά 
ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης, 
λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
εξασφάλισης πραγματικού ανταγωνισμού.

να εκτελέσει την παραχώρηση, 
λαμβάνοντας υπόψη το αντικείμενο της 
σύμβασης και την εξασφάλιση
πραγματικού ανταγωνισμού.

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

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

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 36α



AD\921028EL.doc 39/47 PE494.668v02-00

EL

Λόγοι αποκλεισμού υποψηφίων
(το παρόν νέο άρθρο περιέχει τις 
παραγράφους 5 έως και 9 του άρθρου 36)

Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 5 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, κατά τον ορισμό του
άρθρου 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Συμβουλίου.

Τροπολογία 53

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Οποιοσδήποτε υποψήφιος ή προσφέρων 
που βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στις παραγράφους 5 έως 

8. Οποιοσδήποτε υποψήφιος ή προσφέρων 
που βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 
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7 μπορεί να προσκομίσει στοιχεία στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα τα οποία να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη του 
σχετικού λόγου αποκλεισμού.

3 μπορεί να προσκομίσει στοιχεία στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα τα οποία να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του ή, ενδεχομένως, την 
αξιοπιστία του υπεργολάβου του, παρά 
την ύπαρξη του σχετικού λόγου 
αποκλεισμού.

Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 37 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καθορισμός προθεσμιών Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 
συμμετοχής για τη σύμβαση 
παραχώρησης

Τροπολογία 56

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
στις παραγράφους 3 και 4.
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Τροπολογία 57

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 38
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 

συμμετοχής για τη σύμβαση 
παραχώρησης

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

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

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.

4. 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.

(Εάν οι δύο παράγραφοι του άρθρου 38 εγκριθούν, θα γίνουν άρθρο 37 παράγραφοι 3 και 4.)

Τροπολογία 58

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι συμβάσεις παραχώρησης ανατίθενται 
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που 
εξασφαλίζουν την τήρηση των αρχών της 
διαφάνειας, της αποφυγής των διακρίσεων 
και της ίσης μεταχείρισης και 
διασφαλίζουν την αξιολόγηση των 
προσφορών που να επιτρέπει τη 
διαπίστωση ενός συνολικού 
πλεονεκτήματος από οικονομική, 
περιβαλλοντική, κοινωνική άποψη καθώς 
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ή τον αναθέτοντα φορέα. και από άποψη συνοχής.

Τροπολογία 59

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κριτήρια ανάθεσης δεν παρέχουν 
απεριόριστη ελευθερία επιλογής στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα και δεν αλλάζουν κατά αυθαίρετο 
τρόπο, ή κατά τρόπο που να δημιουργεί 
διακρίσεις, κατά τη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων. Οι ενδιαφερόμενοι 
προσφέροντες και υποψήφιοι πρέπει να 
ενημερώνονται άμεσα για οποιεσδήποτε 
αλλαγές.

Τροπολογία 60

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κριτήρια ανάθεσης συνδέονται με το 
αντικείμενο της παραχώρησης και μπορεί 
να περιλαμβάνουν περιβαλλοντικές και 
κοινωνικές πτυχές ή πτυχές που 
σχετίζονται με την καινοτομία και, όπου 
ενδείκνυται, να προβάλλουν λόγους 
δημόσιας τάξης για την προώθηση της 
βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και της 
κοινωνικής συνοχής.

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

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

Τροπολογία 61

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Τροπολογία 62

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. 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.

διαγράφεται

Η στάθμιση αυτή μπορεί να εκφράζεται 
με την πρόβλεψη μιας ψαλίδας με το 
κατάλληλο μέγιστο εύρος.
Εάν δεν είναι δυνατή η στάθμιση για 
αντικειμενικούς λόγους, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας αναφέρει τα 
κριτήρια με φθίνουσα σειρά 
σπουδαιότητας.
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Τροπολογία 63

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 40 διαγράφεται
Κοστολόγηση κύκλου ζωής

1. Η κοστολόγηση του κύκλου ζωής 
καλύπτει όλες τις ακόλουθες δαπάνες 
κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός 
προϊόντος, μιας υπηρεσίας ή ενός έργου, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 
1 σημείο 14:
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) 
β) το εξωτερικό περιβαλλοντικό κόστος 
που συνδέεται άμεσα με τον κύκλο ζωής, 
εφόσον η χρηματική αξία του μπορεί να 
προσδιοριστεί και να επαληθευτεί, το 
οποίο μπορεί να περιλαμβάνει το κόστος 
των εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων 
και άλλων εκπομπών ρύπων, καθώς και 
άλλες δαπάνες για το μετριασμό των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής
2. Όταν οι αναθέτουσες αρχές αξιολογούν 
το κόστος χρησιμοποιώντας μια 
προσέγγιση κοστολόγησης βάσει του 
κύκλου ζωής, αναφέρουν στα έγγραφα 
της παραχώρησης τη μεθοδολογία που 
χρησιμοποίησαν για τον υπολογισμό του 
κόστους του κύκλου ζωής. Η 
χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία πρέπει να 
πληροί όλες τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
α) να έχει αναπτυχθεί βάσει 
επιστημονικής πληροφόρησης ή να 
βασίζεται σε άλλα κριτήρια που να 
μπορούν να επαληθευτούν με 
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αντικειμενικό τρόπο και που δεν εισάγουν 
διακρίσεις·
β) να έχει εκπονηθεί για 
επαναλαμβανόμενη ή συνεχή εφαρμογή·
γ) να είναι προσιτή σε όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη.
Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς παρέχουν στους οικονομικούς 
παράγοντες τη δυνατότητα να 
εφαρμόζουν διαφορετική μεθοδολογία για 
τον καθορισμό του κόστους του κύκλου 
ζωής στην προσφορά τους, εφόσον 
αποδεικνύουν ότι η εν λόγω μεθοδολογία 
συνάδει με τις απαιτήσεις των σημείων α, 
β και γ και είναι ισοδύναμη με τη 
μεθοδολογία που έχει υποδείξει η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας.
3. Οσάκις υιοθετείται κοινή μεθοδολογία 
για τον υπολογισμό του κόστους κύκλου 
ζωής στο πλαίσιο νομοθετικής πράξης 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, 
εφαρμόζεται όταν στα κριτήρια ανάθεσης 
που αναφέρονται στο άρθρο 39 
παράγραφος 4 όταν περιλαμβάνεται η 
κοστολόγηση του κύκλου ζωής.
Στο παράρτημα ΙΙ περιλαμβάνεται 
κατάλογος τέτοιων νομοθετικών και κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων. Η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 46 αναφορικά με την 
επικαιροποίηση του εν λόγω καταλόγου, 
όταν λόγω της θέσπισης νέας νομοθεσίας, 
της κατάργησης ή της τροποποίησής της, 
οι εν λόγω τροπολογίες αποδειχθούν 
αναγκαίες.
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