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Τροπολογία 1
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
–

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση οδηγίας της Επιτροπής 
σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων 
παραχώρησης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το πρωτογενές δίκαιο και η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
διαμορφώνουν ένα κατάλληλο και ευέλικτο νομικό πλαίσιο για την ανάθεση συμβάσεων 
παραχώρησης και επιβάλλουν την υποχρέωση για μια διαφανή διαδικασία χωρίς διακρίσεις. 
Λόγω των διαφορετικών μορφών των συμβάσεων παραχώρησης και των διοικητικών δομών 
στα κράτη μέλη, μια ενιαία διαδικασία δεν θεωρείται κατάλληλη (αρχή της επικουρικότητας) 
και θα περιόριζε τα κοινοτικά περιθώρια δράσης που ενισχύονται ρητώς με τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας.

Τροπολογία 2
Heide Rühle

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 26,

Or. en

Τροπολογία 3
Mojca Kleva
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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 
αναφορικά με την ποιότητα ή την τιμή 
των υπηρεσιών, στο πλαίσιο της 
επιδίωξης των στόχων δημόσιας 
πολιτικής.

(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.

Or. en

Τροπολογία 4
Mojca Kleva

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
επηρεάζει το δικαίωμα των δημοσίων 
αρχών σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό 
επίπεδο να αποφασίζουν εάν, πώς και σε 
ποιον βαθμό επιθυμούν να ασκούν οι ίδιες 
ορισμένες δημόσιες λειτουργίες. Οι 
δημόσιες αρχές σε όλα τα επίπεδα 
μπορούν να ασκούν καθήκοντα δημοσίου 
συμφέροντος χρησιμοποιώντας δικούς 
τους πόρους, χωρίς να είναι 
υποχρεωμένες να αποταθούν σε 
εξωτερικούς οικονομικούς παράγοντες. 
Στις ενέργειες αυτές μπορούν να 
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προβαίνουν σε συνεργασία με άλλες 
δημόσιες αρχές.

Or. en

Τροπολογία 5
Mojca Kleva

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
αφορά τη χρηματοδότηση υπηρεσιών 
γενικού οικονομικού συμφέροντος ή 
συστημάτων ενίσχυσης που χορηγείται 
από τα κράτη μέλη, ιδίως στον κοινωνικό 
τομέα, σύμφωνα με τους κοινοτικούς 
κανόνες περί ανταγωνισμού. Οι εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές αρχές θα 
πρέπει να διατηρούν τον ουσιαστικό ρόλο 
τους και ευρεία διακριτική ευχέρεια όσον 
αφορά την παροχή, την ανάθεση και την 
οργάνωση των υπηρεσιών γενικού 
συμφέροντος, για την όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη προσαρμογή αυτών στις 
ανάγκες των χρηστών, στο πλαίσιο της 
επιδίωξης των στόχων δημόσιας 
πολιτικής.

Or. en

Τροπολογία 6
Mojca Kleva

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 γ) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
επηρεάζει ούτε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις απασχόλησης ούτε τις 



AM\916319EL.doc PE498.004v01-006/46 AM\

EL

σχέσεις μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. 
Οι αναθέτουσες αρχές διαθέτουν ευρεία 
διακριτική ευχέρεια να εφαρμόζουν τόσο 
τεχνικές προδιαγραφές όσο και κριτήρια 
ανάθεσης για την επίτευξη των στόχων 
δημόσιας πολιτικής. Με την προϋπόθεση 
ότι πληρούται ο κανόνας για τη σύνδεση 
με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
περιορίζει περαιτέρω τη θεματολογία που 
μπορεί να αντιμετωπίζει η αναθέτουσα 
αρχή μέσω τεχνικών προδιαγραφών ή 
κριτηρίων για την ανάθεση συμβάσεων. 
Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ότι η 
ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης από 
τις αναθέτουσες αρχές ή τους 
αναθέτοντες φορείς θα πρέπει να 
βασίζεται μεταξύ άλλων στο κριτήριο της 
πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς.

Or. en

Τροπολογία 7
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Πρέπει επίσης να εισαχθούν ορισμένες 
ελάχιστες διατάξεις συντονισμού για την 
ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης 
έργων και υπηρεσιών στους τομείς του 
ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών 
και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, 
δεδομένου ότι οι εθνικές αρχές δύνανται 
να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των 
φορέων που δραστηριοποιούνται στους 
τομείς αυτούς και λαμβανομένου υπόψη 
του κλειστού χαρακτήρα των αγορών 
όπου ασκούν τις δραστηριότητές τους, 
λόγω της ύπαρξης ειδικών ή 
αποκλειστικών δικαιωμάτων 
χορηγούμενων από τα κράτη μέλη όσον 

(5) Σύμφωνα με τα ψηφίσματα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 
14.01.2004, της 10.03.2004 και της 
31.05.2006, ο τομέας των υδάτων δεν θα 
πρέπει να απελευθερωθεί, αλλά να 
εκσυγχρονιστεί. Συνεπώς, ο τομέας των 
υδάτων θα πρέπει να εξαιρεθεί από το 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.



AM\916319EL.doc PE498.004v01-007/46 AM\

EL

αφορά τον εφοδιασμό, την προμήθεια ή 
την εκμετάλλευση των δικτύων παροχής 
των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 8
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Πρέπει επίσης να εισαχθούν ορισμένες 
ελάχιστες διατάξεις συντονισμού για την 
ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης έργων 
και υπηρεσιών στους τομείς του ύδατος,
της ενέργειας, των μεταφορών και των 
ταχυδρομικών υπηρεσιών, δεδομένου ότι 
οι εθνικές αρχές δύνανται να επηρεάσουν 
τη συμπεριφορά των φορέων που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς αυτούς 
και λαμβανομένου υπόψη του κλειστού 
χαρακτήρα των αγορών όπου ασκούν τις 
δραστηριότητές τους, λόγω της ύπαρξης 
ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων 
χορηγούμενων από τα κράτη μέλη όσον 
αφορά τον εφοδιασμό, την προμήθεια ή 
την εκμετάλλευση των δικτύων παροχής 
των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

(5) Πρέπει επίσης να εισαχθούν ορισμένες 
ελάχιστες διατάξεις συντονισμού για την 
ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης έργων 
και υπηρεσιών στους τομείς της ενέργειας, 
των μεταφορών και των ταχυδρομικών 
υπηρεσιών, δεδομένου ότι οι εθνικές αρχές 
δύνανται να επηρεάσουν τη συμπεριφορά 
των φορέων που δραστηριοποιούνται 
στους τομείς αυτούς και λαμβανομένου 
υπόψη του κλειστού χαρακτήρα των 
αγορών όπου ασκούν τις δραστηριότητές 
τους, λόγω της ύπαρξης ειδικών ή 
αποκλειστικών δικαιωμάτων 
χορηγούμενων από τα κράτη μέλη όσον 
αφορά τον εφοδιασμό, την προμήθεια ή 
την εκμετάλλευση των δικτύων παροχής 
των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

Or. de

Τροπολογία 9
Mojca Kleva

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Οι παραχωρήσεις αυτές αποτελούν 
συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας, 

(6) Οι παραχωρήσεις αυτές αποτελούν 
συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας, 
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συναπτόμενες μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 
οικονομικών παραγόντων και μίας ή 
περισσοτέρων αναθετουσών αρχών ή 
αναθετόντων φορέων και έχουν ως στόχο 
την απόκτηση έργων ή υπηρεσιών, το δε 
αντίτιμο συνίσταται, συνήθως, στο 
δικαίωμα εκμετάλλευσης των έργων ή των 
υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο 
των συμβάσεων. Η εκτέλεση αυτών των 
έργων ή η παροχή των υπηρεσιών 
υπόκειται σε συγκεκριμένες δεσμευτικές 
υποχρεώσεις που καθορίζονται από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
και είναι νομικά εκτελεστές. Αντίθετα, 
ορισμένες πράξεις του δημοσίου όπως 
εξουσιοδοτήσεις ή αδειοδοτήσεις, στις 
οποίες το δημόσιο ή μια δημόσια αρχή 
θέτει τους όρους για την άσκηση μιας 
οικονομικής δραστηριότητας δεν πρέπει να 
χαρακτηρίζονται ως παραχωρήσεις Το 
αυτό ισχύει για συμφωνίες που έχουν ως 
αντικείμενο το δικαίωμα οικονομικού 
παράγοντα να εκμεταλλεύεται ορισμένους 
τομείς ή πόρους του δημοσίου, όπως 
συμβάσεις έγγειας μίσθωσης στις οποίες το 
δημόσιο ή η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας θέτει ορισμένους 
γενικούς όρους για την χρήση τους χωρίς 
την απόκτηση συγκεκριμένων έργων ή 
υπηρεσιών.

συναπτόμενες μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 
οικονομικών παραγόντων και μίας ή 
περισσοτέρων αναθετουσών αρχών ή 
αναθετόντων φορέων και έχουν ως στόχο 
την απόκτηση έργων ή υπηρεσιών, το δε 
αντίτιμο συνίσταται, συνήθως, στο 
δικαίωμα εκμετάλλευσης των έργων ή των 
υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο 
των συμβάσεων. Προβλέπουν αμοιβαία 
δεσμευτικές υποχρεώσεις για τις 
περιπτώσεις όπου η εκτέλεση αυτών των 
έργων ή η παροχή των υπηρεσιών 
υπόκειται σε συγκεκριμένες δεσμευτικές 
υποχρεώσεις που καθορίζονται από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
και είναι νομικά εκτελεστές. Αντίθετα, 
ορισμένες πράξεις του δημοσίου όπως 
εξουσιοδοτήσεις ή περιορισμένες 
αδειοδοτήσεις, στις οποίες το δημόσιο ή 
μια δημόσια αρχή θέτει τους όρους για την 
άσκηση μιας οικονομικής δραστηριότητας 
δεν πρέπει να χαρακτηρίζονται ως 
παραχωρήσεις. Το αυτό ισχύει για 
συμφωνίες που έχουν ως αντικείμενο το 
δικαίωμα οικονομικού παράγοντα να 
εκμεταλλεύεται ορισμένους τομείς ή 
πόρους του δημοσίου, όπως συμβάσεις 
έγγειας μίσθωσης στις οποίες το δημόσιο ή 
η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας 
θέτει ορισμένους γενικούς όρους για την 
χρήση τους χωρίς την απόκτηση 
συγκεκριμένων έργων ή υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 10
Giommaria Uggias

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Οι παραχωρήσεις αυτές αποτελούν 
συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας, 
συναπτόμενες μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 

(6) Οι παραχωρήσεις αυτές αποτελούν 
συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας, 
συναπτόμενες μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 
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οικονομικών παραγόντων και μίας ή 
περισσοτέρων αναθετουσών αρχών ή 
αναθετόντων φορέων και έχουν ως στόχο 
την απόκτηση έργων ή υπηρεσιών, το δε 
αντίτιμο συνίσταται, συνήθως, στο 
δικαίωμα εκμετάλλευσης των έργων ή των 
υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο 
των συμβάσεων. Η εκτέλεση αυτών των 
έργων ή η παροχή των υπηρεσιών 
υπόκειται σε συγκεκριμένες δεσμευτικές 
υποχρεώσεις που καθορίζονται από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
και είναι νομικά εκτελεστές. Αντίθετα, 
ορισμένες πράξεις του δημοσίου όπως 
εξουσιοδοτήσεις ή αδειοδοτήσεις, στις 
οποίες το δημόσιο ή μια δημόσια αρχή 
θέτει τους όρους για την άσκηση μιας 
οικονομικής δραστηριότητας δεν πρέπει να 
χαρακτηρίζονται ως παραχωρήσεις Το 
αυτό ισχύει για συμφωνίες που έχουν ως 
αντικείμενο το δικαίωμα οικονομικού 
παράγοντα να εκμεταλλεύεται ορισμένους 
τομείς ή πόρους του δημοσίου, όπως 
συμβάσεις έγγειας μίσθωσης στις οποίες το 
δημόσιο ή η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας θέτει ορισμένους 
γενικούς όρους για την χρήση τους χωρίς 
την απόκτηση συγκεκριμένων έργων ή 
υπηρεσιών.

οικονομικών παραγόντων και μίας ή 
περισσοτέρων αναθετουσών αρχών ή 
αναθετόντων φορέων και έχουν ως στόχο 
την απόκτηση έργων ή υπηρεσιών, το δε 
αντίτιμο συνίσταται, συνήθως, στο 
δικαίωμα εκμετάλλευσης των έργων ή των 
υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο 
των συμβάσεων. Η εκτέλεση αυτών των 
έργων ή η παροχή των υπηρεσιών 
υπόκειται σε συγκεκριμένες δεσμευτικές 
υποχρεώσεις που καθορίζονται από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
και είναι νομικά εκτελεστές. Αντίθετα, 
ορισμένες πράξεις του δημοσίου όπως 
εξουσιοδοτήσεις ή αδειοδοτήσεις, στις 
οποίες το δημόσιο ή μια δημόσια αρχή 
θέτει τους όρους για την άσκηση μιας 
οικονομικής δραστηριότητας δεν πρέπει να 
χαρακτηρίζονται ως παραχωρήσεις Το 
αυτό ισχύει για συμφωνίες που έχουν ως 
αντικείμενο το δικαίωμα οικονομικού 
παράγοντα να εκμεταλλεύεται ορισμένους 
τομείς ή πόρους του δημοσίου, όπως 
συμβάσεις έγγειας μίσθωσης, μεταξύ 
άλλων σε θαλάσσιες περιοχές, στις οποίες 
το δημόσιο ή η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας θέτει ορισμένους 
γενικούς όρους για τη χρήση τους χωρίς 
την απόκτηση συγκεκριμένων έργων ή 
υπηρεσιών.

Or. it

Τροπολογία 11
Peter Simon

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 

(11) Προκειμένου να εξασφαλισθεί 
πραγματικό άνοιγμα της αγοράς και 
ισόρροπη εφαρμογή των κανόνων σύναψης 
συμβάσεων παραχώρησης στους τομείς της 
ενέργειας, των μεταφορών και των 
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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.

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.

Or. de

Τροπολογία 12
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Είναι σκόπιμο να εξαιρεθούν από το 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 
ορισμένες συμβάσεις παραχώρησης 
υπηρεσιών που ανατίθενται σε οικονομικό 
παράγοντα ο οποίος είναι ο ίδιος 
αναθέτουσα αρχή ή αναθέτων φορέας, 
δυνάμει αποκλειστικού δικαιώματος που 
απολαύει ο οικονομικός παράγων βάσει 
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, εφόσον το αποκλειστικό 
αυτό δικαίωμα καθιστά αδύνατη την 
προσφυγή σε διαγωνισμό για την ανάθεση. 
Κατά παρέκκλιση και με την επιφύλαξη 
των νομικών συνεπειών της γενικής 
εξαίρεσης από το πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, οι συμβάσεις 
παραχώρησης σύμφωνα με τον ορισμό του 

(13) Είναι σκόπιμο να εξαιρεθούν από το 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 
ορισμένες συμβάσεις παραχώρησης 
υπηρεσιών που ανατίθενται σε οικονομικό 
παράγοντα ο οποίος είναι ο ίδιος 
αναθέτουσα αρχή ή αναθέτων φορέας, 
δυνάμει αποκλειστικού δικαιώματος που 
απολαύει ο οικονομικός παράγων βάσει 
δημοσιευμένων νομοθετικών, 
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, 
όπως στην περίπτωση των συμβάσεων 
παραχώρησης δημόσιων παραθαλάσσιων 
εκτάσεων προς τουριστική αναψυχή, 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, εφόσον το αποκλειστικό 
αυτό δικαίωμα καθιστά αδύνατη την 
προσφυγή σε διαγωνισμό για την ανάθεση. 
Κατά παρέκκλιση και με την επιφύλαξη 
των νομικών συνεπειών της γενικής 
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άρθρου 8 παράγραφος 1 πρέπει να 
υπόκεινται στην υποχρέωση δημοσίευσης 
ανακοίνωσης ανάθεσης της παραχώρησης 
με σκοπό την εξασφάλιση στοιχειώδους 
διαφάνειας εκτός εάν οι όροι της 
διαφάνειας αυτής προβλέπονται σε 
τομεακή νομοθεσία.

εξαίρεσης από το πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, οι συμβάσεις 
παραχώρησης σύμφωνα με τον ορισμό του 
άρθρου 8 παράγραφος 1 πρέπει να 
υπόκεινται στην υποχρέωση δημοσίευσης 
ανακοίνωσης ανάθεσης της παραχώρησης 
με σκοπό την εξασφάλιση στοιχειώδους 
διαφάνειας εκτός εάν οι όροι της 
διαφάνειας αυτής προβλέπονται σε 
τομεακή νομοθεσία.

Or. it

Τροπολογία 13
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13 α) Σύμφωνα με το άρθρο 14 και το 
πρωτόκολλο 26 της ΣΛΕΕ, τα κράτη 
μέλη και οι τοπικές και περιφερειακές 
αρχές διαθέτουν πλήρη ελευθερία να 
εκτελούν καθήκοντα παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας αξιοποιώντας τους ίδιους 
πόρους τους. Μπορούν να εκτελούν 
καθήκοντα παροχής δημόσιας υπηρεσίας 
σε συνεργασία με άλλες δημόσιες αρχές ή 
με κοινοπραξίες δημόσιων αρχών, μέσω 
συμβατικής ή θεσμικής από κοινού 
άσκησης αρμοδιοτήτων, στο πλαίσιο της 
εσωτερικής οργάνωσης των κρατών 
μελών. Οι συνεργασίες αυτές δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας που διέπει τις 
δημόσιες συμβάσεις και τις 
παραχωρήσεις. Η νομοθεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιβάλλει στις 
δημόσιες αρχές τη χρήση μιας 
συγκεκριμένης νομικής μορφής για την 
από κοινού άσκηση καθηκόντων παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας. Η μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων μεταξύ δημόσιων αρχών 
αποτελεί ζήτημα εσωτερικής οργάνωσης 
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και συνεπώς εξαιρείται από το πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας νομοθετικής 
πράξης.

Or. en

(Βλ. γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων 
παραχώρησης (ECOS-V-030), Ιούλιος 2012)

Τροπολογία 14
Mojca Kleva

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17 α) Η συνεργασία μεταξύ τοπικών 
δημόσιων αρχών, ή μεταξύ τοπικών 
δημόσιων αρχών και ομάδων που 
αποτελούνται αποκλειστικά από τοπικές 
δημόσιες αρχές, με σκοπό την από κοινού 
υλοποίηση αποστολών δημόσιων 
υπηρεσιών με στόχο το δημόσιο 
συμφέρον, στο εσωτερικό ενός κράτους 
μέλους, θα πρέπει να εξαιρείται από την 
εφαρμογή των κανόνων που ορίζονται 
στην παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 15
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Λόγω των επιζήμιων επιπτώσεων για 
τον ανταγωνισμό, οι διαδικασίες ανάθεσης 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση πρέπει να 
επιτρέπονται μόνο σε πολύ εξαιρετικές 
περιστάσεις. Η εξαίρεση πρέπει να 
περιορίζεται σε περιπτώσεις στις οποίες 

(19) Λόγω των επιζήμιων επιπτώσεων για 
τον ανταγωνισμό, οι διαδικασίες ανάθεσης 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση πρέπει να 
επιτρέπονται μόνο σε πολύ εξαιρετικές 
περιστάσεις. Η εξαίρεση πρέπει να 
περιορίζεται σε περιπτώσεις στις οποίες 
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είναι σαφές από την αρχή ότι η 
δημοσίευση δεν θα οδηγήσει σε 
μεγαλύτερο ανταγωνισμό, κυρίως επειδή 
υπάρχει αντικειμενικά μόνο ένας 
οικονομικός παράγων που μπορεί να 
εκτελέσει τη σύμβαση παραχώρησης. 
Μόνο οι καταστάσεις αντικειμενικής 
αποκλειστικότητας μπορούν να 
δικαιολογήσουν την ανάθεση 
παραχώρησης σε οικονομικό παράγοντα 
χωρίς δημοσίευση, εφόσον η κατάσταση 
της αποκλειστικότητας δεν δημιουργήθηκε 
από την ίδια την αναθέτουσα αρχή ή τον 
ίδιο τον φορέα ανάθεσης ενόψει της 
μελλοντικής διαδικασίας ανάθεσης, και 
εφόσον δεν υπάρχουν ικανοποιητικές 
επιλογές υποκατάστασης, η διαθεσιμότητα 
των οποίων πρέπει να αξιολογηθεί σε 
βάθος.

είναι σαφές από την αρχή ότι η 
δημοσίευση δεν θα οδηγήσει σε 
μεγαλύτερο ανταγωνισμό, κυρίως επειδή 
υπάρχει αντικειμενικά μόνο ένας 
οικονομικός παράγων που μπορεί να 
εκτελέσει τη σύμβαση παραχώρησης, 
όπως στην περίπτωση ιδιοκτητών 
παραθαλάσσιων επιχειρήσεων που 
δημιουργήθηκαν σε παραχωρηθείσα 
ιδιοκτησία. Μόνο οι καταστάσεις 
αντικειμενικής αποκλειστικότητας 
μπορούν να δικαιολογήσουν την ανάθεση 
παραχώρησης σε οικονομικό παράγοντα 
χωρίς δημοσίευση, εφόσον η κατάσταση 
της αποκλειστικότητας δεν δημιουργήθηκε 
από την ίδια την αναθέτουσα αρχή ή τον 
ίδιο τον φορέα ανάθεσης ενόψει της 
μελλοντικής διαδικασίας ανάθεσης, και 
εφόσον δεν υπάρχουν ικανοποιητικές 
επιλογές υποκατάστασης, η διαθεσιμότητα 
των οποίων πρέπει να αξιολογηθεί σε 
βάθος.

Or. it

Τροπολογία 16
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η ανασκόπηση των καλούμενων 
υπηρεσιών προτεραιότητας και μη 
προτεραιότητας (υπηρεσίες ‘Α’ και ‘Β’) 
από την Επιτροπή έδειξε ότι δεν 
δικαιολογείται ο περιορισμός της 
πλήρους εφαρμογής του δικαίου για τις 
δημόσιες συμβάσεις σε περιορισμένη 
ομάδα υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, η 
παρούσα οδηγία πρέπει να εφαρμόζεται 
σε υπηρεσίες (όπως η εστίαση και η 
υδροδότηση), που διαθέτουν 
αποδεδειγμένα δυνατότητες 

διαγράφεται
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διασυνοριακού εμπορίου.

Or. de

Τροπολογία 17
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Βάσει των αποτελεσμάτων της 
αξιολόγησης που διενήργησε η Επιτροπή 
σχετικά με την μεταρρύθμιση των κανόνων 
για τις δημόσιες συμβάσεις κρίνεται 
σκόπιμο να εξαιρεθούν από την πλήρη 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας μόνο
εκείνες οι υπηρεσίες οι οποίες έχουν 
περιορισμένη διασυνοριακή διάσταση, και 
συγκεκριμένα οι λεγόμενες υπηρεσίες προς 
το άτομο, όπως ορισμένες κοινωνικές, 
υγειονομικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες. 
Οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται εντός 
συγκεκριμένου πλαισίου, που ποικίλλει 
σημαντικά από το ένα κράτος μέλος στο 
άλλο, λόγω διαφορετικών πολιτισμικών 
παραδόσεων. Πρέπει συνεπώς να θεσπιστεί 
ειδικό καθεστώς παραχωρήσεων για τις 
υπηρεσίες εκείνες οι οποίες λαμβάνουν 
υπόψη το γεγονός ότι έχουν ρυθμιστεί 
προσφάτως. Η υποχρέωση δημοσίευσης 
προκήρυξης προκαταρκτικής ενημέρωσης 
και γνωστοποίησης ανάθεσης σύμβασης 
παραχώρησης για κάθε σύμβαση 
παραχώρησης της οποίας η αξία ισούται ή 
υπερβαίνει κατώτατα όρια που θεσπίζονται 
με την παρούσα οδηγία αποτελεί 
ενδεδειγμένο τρόπο προκειμένου να 
παρασχεθούν πληροφορίες για 
επιχειρηματικές ευκαιρίες σε δυνητικούς 
προσφέροντες και περί του αριθμού και 
του είδους των συμβάσεων που 
ανατίθενται σε όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη. Παράλληλα, τα κράτη μέλη πρέπει 
να θεσπίζουν κατάλληλα μέτρα με 

(21) Βάσει των αποτελεσμάτων της 
αξιολόγησης που διενήργησε η Επιτροπή 
σχετικά με τη μεταρρύθμιση των κανόνων 
για τις δημόσιες συμβάσεις κρίνεται 
σκόπιμο να εξαιρεθούν από την πλήρη 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας εκείνες οι 
υπηρεσίες οι οποίες έχουν περιορισμένη 
διασυνοριακή διάσταση, και συγκεκριμένα 
οι λεγόμενες υπηρεσίες προς το άτομο, 
όπως ορισμένες κοινωνικές, υγειονομικές 
και εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Οι εν λόγω 
υπηρεσίες παρέχονται εντός 
συγκεκριμένου πλαισίου, που ποικίλλει 
σημαντικά από το ένα κράτος μέλος στο 
άλλο, λόγω διαφορετικών πολιτισμικών 
παραδόσεων. Πρέπει συνεπώς να θεσπιστεί 
ειδικό καθεστώς παραχωρήσεων για τις 
υπηρεσίες εκείνες οι οποίες λαμβάνουν 
υπόψη το γεγονός ότι έχουν ρυθμιστεί 
προσφάτως. Η υποχρέωση δημοσίευσης 
προκήρυξης προκαταρκτικής ενημέρωσης 
και γνωστοποίησης ανάθεσης σύμβασης 
παραχώρησης για κάθε σύμβαση 
παραχώρησης της οποίας η αξία ισούται ή 
υπερβαίνει κατώτατα όρια που θεσπίζονται 
με την παρούσα οδηγία αποτελεί 
ενδεδειγμένο τρόπο προκειμένου να 
παρασχεθούν πληροφορίες για 
επιχειρηματικές ευκαιρίες σε δυνητικούς 
προσφέροντες και περί του αριθμού και 
του είδους των συμβάσεων που 
ανατίθενται σε όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη. Παράλληλα, τα κράτη μέλη πρέπει 
να θεσπίζουν κατάλληλα μέτρα με 
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αναφορά στην ανάθεση συμβάσεων για τις 
εν λόγω υπηρεσίες, τα οποία αποβλέπουν 
στην εξασφάλιση της πλήρους 
συμμόρφωσης με τις αρχές της διαφάνειας 
και της ίσης μεταχείρισης των 
οικονομικών παραγόντων, ενώ επιτρέπουν 
στις αναθέτουσες αρχές και στους 
αναθέτοντες φορείς να λαμβάνουν υπόψη 
τις ιδιαιτερότητες των σχετικών 
υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι αναθέτουσες αρχές και 
οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη 
διασφάλισης της ποιότητας, της συνέχειας, 
της δυνατότητας πρόσβασης, της 
διαθεσιμότητας και της πληρότητας των 
υπηρεσιών, τις ειδικές ανάγκες των 
διαφόρων κατηγοριών χρηστών, την 
εμπλοκή και την ενδυνάμωση των 
χρηστών και την καινοτομία.

αναφορά στην ανάθεση συμβάσεων για τις 
εν λόγω υπηρεσίες, τα οποία αποβλέπουν 
στην εξασφάλιση της πλήρους 
συμμόρφωσης με τις αρχές της διαφάνειας 
και της ίσης μεταχείρισης των 
οικονομικών παραγόντων, ενώ επιτρέπουν 
στις αναθέτουσες αρχές και στους 
αναθέτοντες φορείς να λαμβάνουν υπόψη 
τις ιδιαιτερότητες των σχετικών 
υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι αναθέτουσες αρχές και 
οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη 
διασφάλισης της ποιότητας, της συνέχειας, 
της δυνατότητας πρόσβασης, της 
διαθεσιμότητας και της πληρότητας των 
υπηρεσιών, τις ειδικές ανάγκες των 
διαφόρων κατηγοριών χρηστών, την 
εμπλοκή και την ενδυνάμωση των 
χρηστών και την καινοτομία.

Or. de

Τροπολογία 18
Mojca Kleva

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) Οι αναθέτουσες αρχές και οι 
αναθέτοντες φορείς, τηρώντας την αρχή 
της ελεύθερης διοίκησης και σε 
συμμόρφωση με τις συνθήκες της ΕΕ, θα 
πρέπει να είναι ελεύθεροι να αποφασίζουν 
σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο παροχής, 
οργάνωσης και διαχείρισης των 
υπηρεσιών για τις οποίες είναι υπεύθυνοι, 
ανάλογα με το νομικό καθεστώς και τις 
μεθόδους που κρίνονται καταλληλότερες 
για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου 
ποιότητας, ασφάλειας και οικονομικής 
προσιτότητας, ίσης μεταχείρισης και της 
προώθησης της καθολικής πρόσβασης 
και των δικαιωμάτων των χρηστών στις 
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δημόσιες υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 19
Mojca Kleva

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το 
δικαίωμα των κρατών μελών να ορίζουν, 
σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, 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.

Or. en

Τροπολογία 20
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Η παρούσα οδηγία αποτελεί σύνολο 
κανόνων για την ανάθεση συμβάσεων. 
Κατά συνέπεια, τόσο η οδηγία σχετικά με 
τις δημόσιες συμβάσεις όσο και η οδηγία 
σχετικά με τις συμβάσεις που 
συνάπτονται με τους φορείς που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς του 
ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών 
και των ταχυδρομικών υπηρεσιών δεν 
ισχύουν για τις συμβάσεις παραχώρησης 
όπως ορίζονται στην παρούσα οδηγία.
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Or. en

Τροπολογία 21
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
σε υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
συμφέροντος, όπως ορίζονται από τα 
κράτη μέλη, ούτε τις θίγει έμμεσα. Οι 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας σε κάθε 
περίπτωση διαφυλάσσουν τον ρόλο των 
υπηρεσιών γενικού οικονομικού 
συμφέροντος, ειδικότερα όσον αφορά την 
προαγωγή της κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 14 και το πρωτόκολλο 26 της ΣΛΕΕ, είναι ουσιώδους σημασίας η 
πλήρης διαφύλαξη των αποστολών γενικού συμφέροντος, περιλαμβανομένου του νομικού 
καθεστώτος των παρόχων (δημόσιων ή ιδιωτικών), της χρηματοδότησής τους, των 
υποχρεώσεών τους και της οργάνωσής τους. Οι υπηρεσίες γενικού (οικονομικού) συμφέροντος 
θα πρέπει να αποκλείονται πλήρως και να μη θίγονται με κανέναν τρόπο από την παρούσα 
οδηγία.

Τροπολογία 22
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 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 

(7) «σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών»: 
σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας που 
συνάπτεται εγγράφως, σύμφωνα με την 
οποία μία ή περισσότερες αναθέτουσες 
αρχές ή αναθέτοντες φορείς αναθέτουν
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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.

την παροχή υπηρεσίας που εμπίπτει στην 
αρμοδιότητά τους σε έναν ή 
περισσότερους οικονομικούς παράγοντες, 
το δε αντίτιμο για την ανάθεση αυτή 
συνίσταται είτε αποκλειστικά στο 
δικαίωμα εκμετάλλευσης της υπηρεσίας η 
οποία αποτελεί το αντικείμενο της 
σύμβασης, είτε στο δικαίωμα αυτό μαζί με 
καταβολή πληρωμής. Αντιθέτως, 
ορισμένες πράξεις του δημοσίου όπως οι 
εξουσιοδοτήσεις, η χορήγηση αδειών ή οι 
αδειοδοτήσεις, στις οποίες το δημόσιο ή 
μια δημόσια αρχή θέτει τους όρους για 
την άσκηση μιας οικονομικής 
δραστηριότητας και οι οποίες έχουν ως 
αντικείμενο το δικαίωμα παροχής 
κοινωνικών υπηρεσιών και/ή το 
δικαίωμα σύναψης συμφωνιών βάσει των 
οποίων ο εκχωρητής χορηγεί σε έναν 
οικονομικό παράγοντα το δικαίωμα να 
εκμεταλλεύεται ορισμένους τομείς ή 
πόρους του δημοσίου ή χορηγεί δουλεία 
οδού, δεν πρέπει να χαρακτηρίζονται ως 
παραχωρήσεις, εφόσον θεσπίζουν μόνο 
γενικούς όρους για τη χρήση τους χωρίς 
να καθιστούν τη δημόσια αρχή αποδέκτη 
συγκεκριμένων έργων ή υπηρεσιών που 
παρέχει ο αντισυμβαλλόμενος.

Or. en

Αιτιολόγηση

There is still considerable lack of clarity and thus of legal certainty in the definition of 
services concessions. In any case, it must be ensured that sovereign activities like licences 
and permits or court instructions and assignments are excluded from the concept of the 
concession contract. Permission procedures of member states which are based on the point 
that all service providers which fulfil certain statutory preconditions are permitted to provide 
services irrespective of their legal structure should not be deemed a service concession 
contract. Social services are for example in some Member States carried out by independent 
providers. These independent providers – and to some extent also the measures themselves –
require a permit under social law. This permit should be excluded from the scope of the 
directive. Under the current wording, this is not clearly the case.

Τροπολογία 23
Peter Simon
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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 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, εκτός αν πρόκειται για αμιγείς 
εξουσιοδοτήσεις, ιδίως εξουσιοδοτήσεις 
εκμετάλλευσης αγαθών του δημοσίου ή 
της δημόσιας περιουσίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται ότι οι αμιγείς εξουσιοδοτήσεις όπως π.χ. συμβάσεις χρήσης του οδικού δικτύου 
δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 24
Heide Rühle

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

Το δικαίωμα εκμετάλλευσης των έργων ή 
των υπηρεσιών συνεπάγεται τη 
μεταβίβαση στον ανάδοχο του 
οικονομικού κινδύνου κατά την 
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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.

εκμετάλλευση των έργων ή των 
υπηρεσιών αυτών, ο οποίος ορίζεται ως ο 
κίνδυνος έκθεσης στη ρευστότητα της 
αγοράς. Ο ανάδοχος της σύμβασης 
παραχώρησης θεωρείται ότι αναλαμβάνει 
τον λειτουργικό κίνδυνο όταν, υπό 
φυσιολογικές συνθήκες εκμετάλλευσης,
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· ωστόσο, σε 
περιπτώσεις στις οποίες ο λειτουργικός 
κίνδυνος για ορισμένες αγορές είναι 
περιορισμένος εξαρχής, αλλά αυτός ο 
περιορισμένος κίνδυνος μεταβιβάζεται 
πλήρως στον ανάδοχο, οι συνθήκες αυτές 
δεν αποκλείουν τον χαρακτηρισμό της 
σύμβασης ως σύμβασης παραχώρησης.

Or. en

Τροπολογία 25
Peter Simon

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 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· 
ένας εκ των προτέρων περιορισμένος 
λειτουργικός κίνδυνος δεν αντιτίθεται στο 
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παραπάνω.

Or. de

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται σε συνάρτηση με τη νομολογία του Δικαστηρίου στην υπόθεση WAZV Gotha (C-
206/08) ποιες συμβάσεις παραχώρησης μπορούν να υπάρξουν ακόμα και όταν ο κίνδυνος για 
τον ανάδοχο είναι εκ των προτέρων περιορισμένος λόγω υφιστάμενων διατάξεων του δημοσίου 
δικαίου.

Τροπολογία 26
Mojca Kleva

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 27
Mojca Kleva

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 28
Mojca Kleva

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 29
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Όσον αφορά 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. 
Για τις συμβάσεις παραχώρησης 
δημόσιων αγαθών με σκοπό την παροχή 
υπηρεσιών στο κοινό, το μέτρο των 
κατώτατων ορίων εκτιμάται και 
υπολογίζεται με αναφορά σε ετήσια 
περίοδο.

Or. it

Τροπολογία 30
Jan Březina

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. cs

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας σε σχέση με ορισμένες έννοιες που καλύπτει η 
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πρόταση οδηγίας μπορεί να αποβεί επικίνδυνη.

Τροπολογία 31
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε 
συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών 
αναφορικά με τη διαχείριση δικτύων 
υποδομών που συνδέονται με τις 
δραστηριότητες οι οποίες αναφέρονται στο 
Παράρτημα ΙΙΙ, όταν πρόκειται για 
συμβάσεις παραχώρησης που:

Or. en

Τροπολογία 32
Heide Rühle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ανατίθενται από αναθέτουσα αρχή ή 
αναθέτοντα φορέα σε οικονομικό 
παράγοντα, δυνάμει αποκλειστικού 
δικαιώματος που απολαύει ο δεύτερος 
βάσει εφαρμοζόμενων και δημοσιευμένων 
εθνικών νομοθετικών, κανονιστικών ή 
διοικητικών διατάξεων, και το οποίο έχει 
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χορηγηθεί σύμφωνα με τη Συνθήκη και 
την ενωσιακή τομεακή νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία 33
Heide Rühle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αφορούν δραστηριότητες στο πλαίσιο 
των οποίων εφαρμόζονται, κατά τον 
χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας 
οδηγίας, αμοιβές που ρυθμίζονται σε 
εθνικό επίπεδο σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες νομοθετικές ή 
κανονιστικές διατάξεις.

Or. en

Τροπολογία 34
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 35
Giommaria Uggias

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 36
Peter Simon

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) στις υπηρεσίες γενικού οικονοµικού 
συμφέροντος·

Or. de

Αιτιολόγηση

Με το πρωτόκολλο 26 της Συνθήκης της Λισαβόνας αναγνωρίζεται ρητώς το δικαίωμα 
περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης για δημόσιες υπηρεσίες και κατοχυρώνεται η 
διευρυμένη διακριτική ευχέρεια των αρχών όσον αφορά τον τρόπο διάθεσης των εν λόγω 
υπηρεσιών έτσι ώστε να ανταποκρίνονται όσο το δυνατό καλύτερα στις ανάγκες των χρηστών, 
καθώς και όσον αφορά την ανάθεσή τους και την οργάνωσή τους. Ως εκ τούτου, η οδηγία δεν 
μπορεί να εφαρμόζεται στις εν λόγω υπηρεσίες.
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Τροπολογία 37
Peter Simon

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) πολιτική προστασία, προστασία από 
καταστροφές και πρόληψη των κινδύνων 
σε καθημερινή βάση·

Or. de

Τροπολογία 38
Peter Simon

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) που αφορούν υπηρεσίες διαιτησίας και 
συμβιβασμού·

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

Or. de

Τροπολογία 39
Heide Rühle

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 

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 συναλλαγές
κεντρικών τραπεζών που εκτελούνται από 
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το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας (EFSF)·

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας (EFSF), καθώς και πράξεις 
που εξυπηρετούν την προμήθεια της 
αναθέτουσας αρχής με ρευστό ή 
κεφάλαια·

Or. en

Τροπολογία 40
Mojca Kleva

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 41
Peter Simon

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 

δ) σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 
σχετικές με την έκδοση, την αγορά, την 
πώληση ή τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων 
χρηματοπιστωτικών μέσων, κατά την 
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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)·

έννοια της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, σε υπηρεσίες και πράξεις 
κεντρικών τραπεζών που εκτελούνται από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας (EFSF), καθώς και πράξεις 
που εξυπηρετούν την προμήθεια της 
αναθέτουσας αρχής με ρευστό ή 
κεφάλαια·

Or. de

Τροπολογία 42
Heide Rühle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 43
Heide Rühle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) για δημόσιες επιβατικές μεταφορές
κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) 
1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου.19

(ζ) για υπηρεσίες μεταφορών στον βαθμό 
που δεν διέπονται από άλλα κοινοτικά 
μέσα.

Or. en
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Τροπολογία 44
Heide Rühle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζα) για την πολιτική προστασία, την 
ετοιμότητα αντιμετώπισης καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης και την ανταπόκριση 
σε αυτές, καθώς και την πρόληψη 
κινδύνων σε καθημερινή βάση·

Or. en

Τροπολογία 45
Heide Rühle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 46
Heide Rühle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ γ) για κοινωνικές υπηρεσίες και 
υπηρεσίες υγείας·

Or. en
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Τροπολογία 47
Heide Rühle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ δ) για μη οικονομικές υπηρεσίες 
γενικού συμφέροντος.

Or. en

Τροπολογία 48
Peter Simon

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de
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Τροπολογία 49
Peter Simon

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) τουλάχιστον το 90% των 
δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού 
προσώπου που αποτελούν αντικείμενο της 
σύμβασης 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 50
Peter Simon

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή στο 
ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 51
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αναθέτουσα αρχή ή αναθέτων φορέας 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 

διαγράφεται
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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.

Or. de

Τροπολογία 52
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 53
Peter Simon

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 54
Peter Simon

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) τουλάχιστον 90% των δραστηριοτήτων 
του εν λόγω νομικού προσώπου που 
αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης
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
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Τροπολογία 55
Peter Simon

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή στο 
ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 56
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. de

Τροπολογία 57
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 58
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 59
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 60
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 61
Jan Březina
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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. cs

Τροπολογία 62
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. de

Τροπολογία 63
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) για τη σύμβαση παραχώρησης 
δημόσιων αγαθών που προορίζονται για 
την παροχή τουριστικών υπηρεσιών σε 
παραθαλάσσιες περιοχές κατόπιν 
πρωτοβουλίας και αιτήματος 
οικονομικού παράγοντα και εφόσον η 
σύμβαση παραχώρησης έχει καταστεί 
προϋπόθεση για την επιχείρησή του, στον 
βαθμό που τυχόν απώλεια της σύμβασης 
θα σήμαινε απώλεια του δικαιώματός του 
στην κατοχή της επιχείρησης.

Or. it

Τροπολογία 64
Mojca Kleva

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 θα 
ζητήσουν να συμμετάσχουν στη 
διαδικασία ανάθεσης της παραχώρησης.

Στη διάρκεια της διαδικασίας, αλλά πριν 
από την παραλαβή των προσφορών, οι 
αναθέτουσες αρχές έχουν τη δυνατότητα 
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να τροποποιήσουν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις και τα κριτήρια ανάθεσης, 
χωρίς διόρθωση με γενική ανακοίνωση, 
εφόσον η εν λόγω τροποποίηση δεν έχει 
επιπτώσεις στον κύκλο των υποψηφίων. 
Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να 
ενημερώνουν τους υποψηφίους και να 
δίδουν εύλογη παράταση στην προθεσμία 
υποβολής.

Or. en

Τροπολογία 65
Mojca Kleva

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν, στην 
προκήρυξη της παραχώρησης, στην 
πρόσκληση υποβολής προσφορών ή στις 
προϋποθέσεις συμμετοχής, περιγραφή των 
κριτηρίων ανάθεσης που σχετίζονται με:

Or. en

Τροπολογία 66
Mojca Kleva

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) νομοθετικές διατάξεις, κανόνες και 
πρότυπα που αφορούν το περιβάλλον, την 
υγεία και ασφάλεια και την κοινωνική και 
εργασιακή προστασία, όπως ορίζονται 
από την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία 
και τις αντίστοιχες συλλογικές συμβάσεις, 
τα οποία ισχύουν στην επικράτεια στην 
οποία πραγματοποιείται η εκτέλεση των 
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έργων ή η παροχή των υπηρεσιών και 
προμηθειών.

Or. en

Τροπολογία 67
Mojca Kleva

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι αναθέτουσες αρχές περιορίζουν τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής σε εκείνες που 
είναι κατάλληλες ώστε να εξασφαλίζεται 
ότι ένας υποψήφιος ή προσφέρων διαθέτει 
τις νομικές και χρηματοοικονομικές 
δυνατότητες και τις εμπορικές και τεχνικές 
ικανότητες για την εκτέλεση της προς 
ανάθεση σύμβασης παραχώρησης. Όλες οι 
απαιτήσεις σχετίζονται και είναι ανάλογες 
με το αντικείμενο της σύμβασης, δεν 
δημιουργούν διακρίσεις και μπορούν να 
συνοδεύονται από ελάχιστες απαιτήσεις, 
όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Or. en

Τροπολογία 68
Mojca Kleva

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 69
Mojca Kleva

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – 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.

Or. en

Τροπολογία 70
Mojca Kleva

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) εάν είναι εν γνώσει τυχόν σοβαρών 
παραβιάσεων νομοθετικών διατάξεων, 
κανόνων και προτύπων που αφορούν το 
περιβάλλον, την υγεία και ασφάλεια και 
την κοινωνική και εργασιακή προστασία, 
όπως ορίζονται από την ενωσιακή και τις 
εθνικές νομοθεσίες και τις αντίστοιχες 
συλλογικές συμβάσεις, τα οποία ισχύουν 
στην επικράτεια στην οποία 
πραγματοποιείται η εκτέλεση των έργων 
ή η παροχή των υπηρεσιών και 
προμηθειών.
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Or. en

Τροπολογία 71
Jan Březina

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι συμβάσεις παραχώρησης ανατίθενται 
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που 
εξασφαλίζουν την τήρηση των αρχών της 
διαφάνειας, της αποφυγής των διακρίσεων 
και της ίσης μεταχείρισης και επιτρέπουν
τη διαπίστωση ενός συνολικού 
οικονομικού πλεονεκτήματος για τη 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα.

Or. cs

Τροπολογία 72
Jan Březina

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 73
Mojca Kleva

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

Or. en

Τροπολογία 74
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-324/98, 
τα κράτη μέλη υποχρεούνται απλώς να ελέγχουν τον αμερόληπτο χαρακτήρα της διαδικασίας.

Τροπολογία 75
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 44α
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Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την ύπαρξη 
κατάλληλων διαδικασιών για τον έλεγχο 
της αμεροληψίας των συμβάσεων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-324/98, 
τα κράτη μέλη υποχρεούνται απλώς να ελέγχουν τον αμερόληπτο χαρακτήρα της διαδικασίας.

Τροπολογία 76
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 77
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – στοιχείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όσον αφορά τον τομέα του ύδατος: Η 
παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επίσης στις 
συμβάσεις παραχώρησης που 
συνάπτονται ή διοργανώνονται από τους 
φορείς που ασκούν δραστηριότητα 
αναφερόμενη ανωτέρω και οι οποίες 
συνδέονται με ένα από τα ακόλουθα: Η 
τροφοδότηση με πόσιμο ύδωρ δικτύων 
που προορίζονται να παρέχουν υπηρεσίες 
στο κοινό από αναθέτοντα φορέα που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 εδάφιο 1 
και στην παράγραφο 2 του άρθρου 4, δεν 
θεωρείται δραστηριότητα κατά την 

διαγράφεται
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έννοια του εδαφίου 1, όταν πληρούνται 
όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) διάθεση ή εκμετάλλευση σταθερών 
δικτύων σχεδιασμένων για να παρέχουν 
στο κοινό υπηρεσίες στον τομέα της 
παραγωγής, της μεταφοράς ή της 
διανομής πόσιμου ύδατος,
β) τροφοδότηση των εν λόγω δικτύων με 
πόσιμο ύδωρ.
γ) έργα υδραυλικής μηχανικής, 
αρδευτικών ή αποστραγγιστικών έργων, 
εφόσον ο όγκος του ύδατος που 
προορίζεται για εφοδιασμό με πόσιμο 
ύδωρ υπερβαίνει το 20% του συνολικού 
όγκου ύδατος που διατίθεται για τα εν 
λόγω σχέδια ή εγκαταστάσεις άρδευσης ή 
αποστράγγισης, ή
δ) την αποχέτευση ή την επεξεργασία 
λυμάτων.
(ε) το πόσιμο ύδωρ παράγεται από τον 
ενδιαφερόμενο φορέα διότι η 
κατανάλωσή του είναι αναγκαία για την 
άσκηση δραστηριότητας άλλης από 
εκείνες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος 
παραρτήματος·
(στ) η τροφοδότηση του δημόσιου 
δικτύου εξαρτάται μόνον από την 
ιδιοκατανάλωση του φορέα και δεν 
υπερβαίνει το 30% της συνολικής 
παραγωγής πόσιμου ύδατος του φορέα, 
με βάση το μέσο όρο των τριών 
προηγουμένων ετών, 
συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος 
έτους.

Or. de


