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Изменение 83
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 53, параграф 1, 
член 62 и член 114 от него,

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 14, член 45, 
параграф 2, член 53, параграф 1, 
член 62 и член 114, както и Протокол 
26 от него,

Or. en

Изменение 84
Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Възлагането на обществени поръчки 
от или от името на органите на 
държавите членки трябва да спазва 
принципите на Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, и по-специално тези за 
свободното движение на стоки, 
свободата за установяване и свободата 
за предоставяне на услуги, както и 
произтичащите от тях принципи като 
равнопоставеност, липса на 
дискриминация, взаимно признаване, 
пропорционалност и прозрачност. 
Въпреки това за обществени поръчки 
над определена стойност трябва да се 
изготвят разпоредби, координиращи 
националните процедури за възлагане 
на обществени поръчки, за да се 
гарантира, че тези принципи ще 

(1) Възлагането на обществени поръчки 
от или от името на органите на 
държавите членки трябва да спазва 
принципите на Договорите, и по-
специално тези за свободното движение 
на стоки, свободата за установяване и 
свободата за предоставяне на услуги, 
както и произтичащите от тях принципи 
като равнопоставеност, липса на 
дискриминация, взаимно признаване, 
пропорционалност и прозрачност, 
както и разпределянето на 
компетентностите, както е 
залегнало в член 14, параграф 1 от 
ДФЕС и в Протокол № 26.
Европейският регламент за 
обществените поръчки следва да 
зачита голямата свобода на 
публичните органи при изпълнението 
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действат на практика и обществените 
поръчки ще бъдат отворени за 
конкуренция.

на техните задължения за 
предоставяне на обществени услуги.
Въпреки това за обществени поръчки 
над определена стойност трябва да се 
изготвят разпоредби, координиращи 
националните процедури за възлагане 
на обществени поръчки, за да се 
гарантира, че тези принципи ще 
действат на практика и обществените 
поръчки ще бъдат отворени за 
конкуренция.

Or. en

Изменение 85
Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Обществените поръчки играят 
ключова роля в стратегията „Европа 
2020“ като един от пазарните 
инструменти, които трябва да се 
използват за постигане на интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж и 
едновременно с това за гарантиране на 
най-ефективното използване на 
публичните средства. За тази цел 
текущите правила за възлагане на 
обществени поръчки съгласно 
Директива 2004/17/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 31 март 2004 
година относно координиране на
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки от възложители, 
извършващи дейност във 
водоснабдяването, енергетиката, 
транспорта и пощенските услуги, и 
Директива 2004/18/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 31 март 2004 
година относно координирането на 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки за строителство, 

(2) Обществените поръчки играят 
ключова роля в стратегията „Европа 
2020“ като един от пазарните 
инструменти, които трябва да се 
използват за постигане на интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж и 
едновременно с това за гарантиране на 
най-ефективното използване на 
публичните средства. За тази цел 
текущите правила за възлагане на 
обществени поръчки съгласно 
Директива 2004/17/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 31 март 2004 
година относно координиране на 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки от възложители, 
извършващи дейност във 
водоснабдяването, енергетиката, 
транспорта и пощенските услуги, и 
Директива 2004/18/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 31 март 2004 
година относно координирането на 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки за строителство, 
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услуги и доставки трябва да се 
ревизират и модернизират, за да се 
повиши ефективността на публичните 
разходи, да се улесни по-специално 
участието на малките и средните 
предприятия в обществените поръчки и 
да се разреши на възложителите да 
използват по-добре обществените 
поръчки в подкрепа на общи 
обществени цели. Налице е също така 
необходимост от изясняване на 
основните понятия за осигуряване на 
по-голяма правна сигурност и за 
включване на определени аспекти на 
съотносимата утвърдена практика на 
Съда на Европейския съюз.

услуги и доставки трябва да се 
ревизират и модернизират, за да могат 
възложителите по-добре да 
използват обществените поръчки в 
подкрепа на устойчивото развитие, 
иновациите, социалното 
приобщаване и други общи 
обществени цели, за да се повиши по 
този начин ефективността на 
публичните разходи, гарантирайки 
най-добро съотношение „качество-
цена“, да се улесни по-специално 
участието на малките и средните 
предприятия в обществените поръчки и 
да се разреши на възложителите да 
използват по-добре обществените 
поръчки в подкрепа на общи 
обществени цели. Налице е също така 
необходимост от опростяване на 
директивите и изясняване на 
основните понятия за осигуряване на 
по-голяма правна сигурност и за 
включване на определени аспекти на 
съотносимата утвърдена практика на 
Съда на Европейския съюз.
Настоящата директива предвижда 
законодателство относно начина на 
закупуване. Възлагащите органи 
могат да определят изисквания,
които са по-строги или 
допълнителни спрямо действащото 
законодателство на ЕС, с цел 
постигане на общите цели.

Or. en

Изменение 86
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Обществените поръчки играят 
ключова роля в стратегията „Европа 

(2) Обществените поръчки играят 
ключова роля в стратегията „Европа 
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2020“ като един от пазарните 
инструменти, които трябва да се 
използват за постигане на интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж и 
едновременно с това за гарантиране на 
най-ефективното използване на 
публичните средства. За тази цел 
текущите правила за възлагане на 
обществени поръчки съгласно 
Директива 2004/17/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 31 март 2004 
година относно координиране на 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки от възложители, 
извършващи дейност във 
водоснабдяването, енергетиката, 
транспорта и пощенските услуги, и 
Директива 2004/18/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 31 март 2004 
година относно координирането на 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки за строителство, 
услуги и доставки трябва да се 
ревизират и модернизират, за да се 
повиши ефективността на публичните 
разходи, да се улесни по-специално 
участието на малките и средните 
предприятия в обществените поръчки и 
да се разреши на възложителите да 
използват по-добре обществените 
поръчки в подкрепа на общи 
обществени цели. Налице е също така 
необходимост от изясняване на 
основните понятия за осигуряване на 
по-голяма правна сигурност и за 
включване на определени аспекти на 
съотносимата утвърдена практика на 
Съда на Европейския съюз.

2020“ като един от пазарните 
инструменти, които трябва да се 
използват за постигане на интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж и 
едновременно с това за гарантиране на 
най-ефективното използване на 
публичните средства. За тази цел 
текущите правила за възлагане на 
обществени поръчки съгласно 
Директива 2004/17/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 31 март 2004 
година относно координиране на 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки от възложители, 
извършващи дейност във 
водоснабдяването, енергетиката, 
транспорта и пощенските услуги, и 
Директива 2004/18/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 31 март 2004 
година относно координирането на 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки за строителство, 
услуги и доставки трябва да се 
ревизират и модернизират, за да се 
повиши ефективността на публичните 
разходи, да се улесни по-специално 
участието на малките и средните 
предприятия в обществените поръчки и 
да се разреши на възложителите да 
използват по-добре обществените 
поръчки в подкрепа на общи 
обществени цели, което води до 
създаването на нови устойчиви 
работни места. Налице е също така 
необходимост от изясняване на 
основните понятия за осигуряване на 
по-голяма правна сигурност и за 
включване на определени аспекти на 
съотносимата утвърдена практика на 
Съда на Европейския съюз.

Or. en

Изменение 87
Olle Ludvigsson
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Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Обществените поръчки играят 
ключова роля в стратегията „Европа 
2020“ като един от пазарните 
инструменти, които трябва да се 
използват за постигане на интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж и 
едновременно с това за гарантиране на
най-ефективното използване на 
публичните средства. За тази цел 
текущите правила за възлагане на 
обществени поръчки съгласно 
Директива 2004/17/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 31 март 2004 
година относно координиране на 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки от възложители, 
извършващи дейност във 
водоснабдяването, енергетиката, 
транспорта и пощенските услуги, и 
Директива 2004/18/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 31 март 2004 
година относно координирането на 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки за строителство, 
услуги и доставки трябва да се 
ревизират и модернизират, за да се 
повиши ефективността на публичните 
разходи, да се улесни по-специално 
участието на малките и средните 
предприятия в обществените поръчки и 
да се разреши на възложителите да 
използват по-добре обществените 
поръчки в подкрепа на общи 
обществени цели. Налице е също така 
необходимост от изясняване на 
основните понятия за осигуряване на 
по-голяма правна сигурност и за 
включване на определени аспекти на 
съотносимата утвърдена практика на 
Съда на Европейския съюз.

(2) Обществените поръчки играят 
ключова роля в стратегията „Европа 
2020“ като един от пазарните 
инструменти, които трябва да се 
използват за постигане на интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж и 
едновременно с това за гарантиране на 
най-ефективното използване на 
публичните средства. За тази цел 
текущите правила за възлагане на 
обществени поръчки съгласно 
Директива 2004/17/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 31 март 2004 
година относно координиране на 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки от възложители, 
извършващи дейност във 
водоснабдяването, енергетиката, 
транспорта и пощенските услуги, и 
Директива 2004/18/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 31 март 2004 
година относно координирането на 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки за строителство, 
услуги и доставки трябва да се 
ревизират и модернизират, за да могат 
възложителите по-добре да 
използват обществените поръчки в 
подкрепа на устойчивото развитие, 
зачитането на социалните и 
трудовите права и други общи 
обществени цели, за да се повиши по 
този начин ефективността на 
публичните разходи, гарантирайки 
най-добри резултати по отношение 
на ефективността на разходите, да 
се улесни по-специално участието на 
малките и средните предприятия в 
обществените поръчки и да се разреши 
на възложителите да използват по-добре 
обществените поръчки в подкрепа на 
общи обществени цели. Налице е също 
така необходимост от опростяване на 
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правилата на Съюза относно 
обществените поръчки, по-специално 
по отношение на използвания метод 
за постигане на целите за 
устойчивост, които следва да бъдат 
неразделна част от политиката за 
обществените поръчки, и от
изясняване на основните понятия за 
осигуряване на по-голяма правна 
сигурност и за включване на определени 
аспекти на съотносимата утвърдена 
практика на Съда на Европейския съюз.

Or. en

Изменение 88
Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) По силата на член 11 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
изискванията за защита на околната 
среда трябва да бъдат включени в 
определянето и изпълнението на 
политиките и действията на Съюза, по-
специално за да се насърчи устойчивото 
развитие. Настоящата директива 
разяснява по какъв начин възлагащите 
органи могат да допринесат за защитата 
на околната среда и насърчаването на 
устойчивото развитие, като 
същевременно осигурят най-добро 
съотношение качество-цена за своите 
поръчки.

(5) По силата на членове 9, 10 и 11 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз изискванията за 
защита на околната среда и социалните 
съображения трябва да бъдат включени 
в определянето и изпълнението на 
политиките и действията на Съюза, по-
специално за да се насърчи устойчивото 
развитие. Настоящата директива 
разяснява по какъв начин възлагащите 
органи могат да допринесат за защитата 
на околната среда и насърчаването на
устойчивото развитие и могат да 
използват своята оперативна 
самостоятелност, за да изберат 
технически спецификации и 
критерии за възлагане, за да се 
постигне устойчиво възлагане на 
обществените поръчки, като 
същевременно осигурят връзка с 
предмета на поръчката и най-добро 
съотношение качество-цена за своите 
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поръчки.

Or. en

Изменение 89
Philippe Boulland

Предложение за директива
Съображение 5а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) По силата на член 9 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз изискванията, свързани с 
осигуряването на адекватна социална 
защита, с борбата срещу социалното 
изключване, трябва да бъдат 
включени в определянето и 
изпълнението на политиките и 
действията на Съюза, по-специално с 
цел насърчаване на висока степен на 
заетост. Настоящата директива 
разяснява по какъв начин възлагащите 
органи могат да допринесат за 
насърчаването на социалните 
критерии и за подобряването на 
правата на работниците и 
служителите, в съответствие с 
европейската и международната 
съдебната практика и европейското и 
международното законодателство, 
като същевременно осигуряват 
възможност за постигане на най-
добро съотношение социално 
качество—цена за своите поръчки.

Or. fr

Изменение 90
Riikka Manner, Sampo Terho

Предложение за директива
Съображение 11
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Поради специфичното си естество 
други категории услуги продължават да 
имат ограничено трансгранично 
измерение, а именно така наречените 
персонални услуги като определени 
социални, здравни и образователни 
услуги. Тези услуги се извършват в 
специфичен контекст, който се 
различава силно в отделните държави 
членки поради различни културни 
традиции. Ето защо по отношение на 
обществените поръчки за тези услуги
следва да се установи специален режим 
с по-висок праг от 500 000 EUR. 
Персонални услуги със стойности под 
този праг обикновено не представляват 
интерес за доставчиците от други 
държави членки, освен ако няма 
конкретни признаци за противното, като 
например финансираните от Съюза 
трансгранични проекти. Поръчки за 
персонални услуги над този праг трябва 
да са обект на изискванията за 
прозрачност, действащи в рамките на 
целия Съюз. Предвид значението на 
културния контекст и деликатния 
характер на тези услуги, държавите 
членки трябва да имат голяма свобода 
да организират избора на доставчиците 
на услуги по считания от тях за най-
подходящ начин. Правилата на 
настоящата директива отчитат тази 
безусловна необходимост, като налагат 
единствено спазването на основните 
принципи за прозрачност и 
равнопоставеност и гарантират 
възможността възлагащите органи да 
прилагат специални критерии за избора 
на доставчици на услуги като 
критериите, установени в доброволната 
европейска рамка за качеството на 
социалните услуги на Комитета за 
социална закрила на Европейския съюз. 
Държавите членки и/или публичните 
органи продължават да разполагат със 

(11) Поради специфичното си естество 
други категории услуги продължават да 
имат ограничено трансгранично 
измерение, а именно така наречените 
персонални услуги като определени 
социални, здравни и образователни 
услуги. Тези услуги се извършват в 
специфичен контекст, който се 
различава силно в отделните държави 
членки поради различни културни 
традиции. Ето защо по отношение на 
обществените поръчки за тези услуги 
следва да се установи специален режим 
с по-висок праг от 500 000 EUR. 
Персонални услуги със стойности под 
този праг обикновено не представляват 
интерес за доставчиците от други 
държави членки, освен ако няма 
конкретни признаци за противното, като 
например финансираните от Съюза 
трансгранични проекти. Поръчки за 
персонални услуги над този праг трябва 
да са обект на изискванията за 
прозрачност, действащи в рамките на 
целия Съюз. Предвид значението на 
културния контекст, деликатния 
характер на тези услуги, принципа на 
субсидиарност, Протокол № 26 
относно услугите от общ интерес, 
член 14 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз и член 36 от Хартата на 
основните права, държавите членки 
имат голяма свобода да организират 
избора на доставчиците на услуги по 
считания от тях за най-подходящ начин, 
възможно най-близо до нуждите на 
потребителите и като вземат 
предвид разликите в техните 
потребности и предпочитания, 
които могат да произтичат от 
различните географски, социални и 
културни условия, както и да 
осигуряват универсален достъп, 
непрекъснато изпълнение и 
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свободата да извършват тези услуги 
сами или да организират социалните 
услуги по начин, който не включва 
възлагане на обществени поръчки –
например само финансирайки такива 
услуги или предоставяйки лицензи или 
разрешения на всички икономически 
оператори, отговарящи на условията, 
установени предварително от 
възлагащия орган, без ограничения или 
квоти, стига тази система да гарантира в 
достатъчна степен разгласяването и да 
отговаря на принципите за прозрачност 
и липса на дискриминация.

предлагане на услугите на цялата 
територия на Съюза. Правилата на 
настоящата директива отчитат тази 
безусловна необходимост, като налагат 
единствено спазването на основните 
принципи за прозрачност и 
равнопоставеност и гарантират 
възможността възлагащите органи да 
прилагат специални критерии за избора 
на доставчици на услуги като 
критериите, установени в доброволната 
европейска рамка за качеството на 
социалните услуги на Комитета за 
социална закрила на Европейския съюз, 
чието предназначение е да осигурят 
високо качество, непрекъснато 
изпълнение, достъпност, предлагане и 
изчерпателност на услугите, 
удовлетворяване на специфичните 
потребности на различните 
категории потребители, 
приобщаването и осигуряването на 
възможности на потребителите, 
тяхното удовлетворение, социално 
приобщаване и, когато е уместно, 
иновации. Държавите членки и/или 
публичните органи продължават да 
разполагат със свободата да извършват 
тези услуги сами или да организират 
социалните услуги по начин, който не 
включва възлагане на обществени 
поръчки – например само финансирайки 
такива услуги или предоставяйки 
лицензи или разрешения на всички 
икономически оператори, отговарящи 
на условията, установени предварително 
от възлагащия орган, без ограничения 
или квоти, стига тази система да 
гарантира в достатъчна степен 
разгласяването и да отговаря на 
принципите за прозрачност и липса на 
дискриминация.

Or. en

Изменение 91
Philippe Boulland
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Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Поради специфичното си естество 
други категории услуги продължават да 
имат ограничено трансгранично 
измерение, а именно така наречените 
персонални услуги като определени 
социални, здравни и образователни 
услуги. Тези услуги се извършват в 
специфичен контекст, който се 
различава силно в отделните държави 
членки поради различни културни 
традиции. Ето защо по отношение на 
обществените поръчки за тези услуги 
следва да се установи специален режим 
с по-висок праг от 500 000 EUR. 
Персонални услуги със стойности под 
този праг обикновено не представляват 
интерес за доставчиците от други 
държави членки, освен ако няма 
конкретни признаци за противното, като 
например финансираните от Съюза 
трансгранични проекти. Поръчки за 
персонални услуги над този праг трябва 
да са обект на изискванията за 
прозрачност, действащи в рамките на 
целия Съюз. Предвид значението на 
културния контекст и деликатния 
характер на тези услуги, държавите 
членки трябва да имат голяма свобода 
да организират избора на доставчиците 
на услуги по считания от тях за най-
подходящ начин. Правилата на 
настоящата директива отчитат тази 
безусловна необходимост, като налагат 
единствено спазването на основните 
принципи за прозрачност и 
равнопоставеност и гарантират
възможността възлагащите органи да
прилагат специални критерии за избора 
на доставчици на услуги като 
критериите, установени в доброволната 
европейска рамка за качеството на 
социалните услуги на Комитета за 
социална закрила на Европейския съюз. 

(11) Поради специфичното си естество 
други категории услуги продължават да 
имат ограничено трансгранично 
измерение, а именно така наречените 
персонални услуги като определени 
социални, здравни и образователни 
услуги. Тези услуги се извършват в 
специфичен контекст, който се 
различава силно в отделните държави 
членки поради различни културни 
традиции. Ето защо по отношение на 
обществените поръчки за тези услуги 
следва да се установи специален режим 
с по-висок праг от 500 000 EUR. 
Персонални услуги със стойности под 
този праг обикновено не представляват 
интерес за доставчиците от други 
държави членки, освен ако няма 
конкретни признаци за противното, като 
например финансираните от Съюза 
трансгранични проекти. Поръчки за 
персонални услуги над този праг трябва 
да са обект на изискванията за 
прозрачност, действащи в рамките на 
целия Съюз. Предвид значението на 
културния контекст и деликатния 
характер на тези услуги, държавите 
членки трябва да имат голяма свобода 
да организират избора на доставчиците 
на услуги по считания от тях за най-
подходящ начин. Правилата на 
настоящата директива отчитат тази 
безусловна необходимост, като налагат 
единствено спазването на основните 
принципи за прозрачност и 
равнопоставеност и гарантират, че
възлагащите органи прилагат специални 
критерии за избора на доставчици на 
услуги като критериите, установени в 
доброволната европейска рамка за 
качеството на социалните услуги на 
Комитета за социална закрила на 
Европейския съюз, и по-специално 
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Държавите членки и/или публичните 
органи продължават да разполагат със 
свободата да извършват тези услуги 
сами или да организират социалните 
услуги по начин, който не включва 
възлагане на обществени поръчки –
например само финансирайки такива 
услуги или предоставяйки лицензи или 
разрешения на всички икономически 
оператори, отговарящи на условията, 
установени предварително от 
възлагащия орган, без ограничения или 
квоти, стига тази система да гарантира в 
достатъчна степен разгласяването и да 
отговаря на принципите за прозрачност 
и липса на дискриминация.

критериите, свързани със социалните 
условия и условията на заетост, 
здравето и безопасността на 
работниците, социалното 
осигуряване и условията на труд. 
Държавите членки и/или публичните 
органи продължават да разполагат със 
свободата да извършват тези услуги 
сами или да организират социалните 
услуги по начин, който не включва 
възлагане на обществени поръчки –
например само финансирайки такива 
услуги или предоставяйки лицензи или 
разрешения на всички икономически 
оператори, отговарящи на условията, 
установени предварително от 
възлагащия орган, без ограничения или 
квоти, стига тази система да гарантира в 
достатъчна степен разгласяването и да 
отговаря на принципите за прозрачност 
и липса на дискриминация.

Or. fr

Изменение 92
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Поради специфичното си естество 
други категории услуги продължават да 
имат ограничено трансгранично 
измерение, а именно така наречените 
персонални услуги като определени 
социални, здравни и образователни 
услуги. Тези услуги се извършват в 
специфичен контекст, който се 
различава силно в отделните държави 
членки поради различни културни 
традиции. Ето защо по отношение на 
обществените поръчки за тези услуги 
следва да се установи специален режим 
с по-висок праг от 500 000 EUR. 

(11) Поради специфичното си естество 
други категории услуги продължават да 
имат ограничено трансгранично 
измерение, а именно така наречените 
персонални услуги като определени 
социални, здравни и образователни 
услуги. Тези услуги се извършват в 
специфичен контекст, който се 
различава силно в отделните държави 
членки поради различни културни 
традиции. За по-добро качество на тези 
услуги в поръчките следва да се 
установи специален режим с по-висок 
праг от 500 000 EUR. Персонални 
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Персонални услуги със стойности под 
този праг обикновено не представляват 
интерес за доставчиците от други 
държави членки, освен ако няма 
конкретни признаци за противното, като 
например финансираните от Съюза 
трансгранични проекти. Поръчки за 
персонални услуги над този праг трябва 
да са обект на изискванията за 
прозрачност, действащи в рамките на 
целия Съюз. Предвид значението на 
културния контекст и деликатния 
характер на тези услуги, държавите 
членки трябва да имат голяма свобода 
да организират избора на доставчиците 
на услуги по считания от тях за най-
подходящ начин. Правилата на 
настоящата директива отчитат тази 
безусловна необходимост, като налагат 
единствено спазването на основните 
принципи за прозрачност и 
равнопоставеност и гарантират 
възможността възлагащите органи да 
прилагат специални критерии за избора 
на доставчици на услуги като 
критериите, установени в доброволната 
европейска рамка за качеството на 
социалните услуги на Комитета за 
социална закрила на Европейския съюз. 
Държавите членки и/или публичните 
органи продължават да разполагат със 
свободата да извършват тези услуги 
сами или да организират социалните 
услуги по начин, който не включва 
възлагане на обществени поръчки –
например само финансирайки такива
услуги или предоставяйки лицензи или 
разрешения на всички икономически 
оператори, отговарящи на условията, 
установени предварително от 
възлагащия орган, без ограничения или 
квоти, стига тази система да гарантира в 
достатъчна степен разгласяването и да 
отговаря на принципите за прозрачност 
и липса на дискриминация.

услуги със стойности под този праг 
обикновено не представляват интерес за 
доставчиците от други държави членки, 
освен ако няма конкретни признаци за 
противното, като например 
финансираните от Съюза трансгранични 
проекти. Поръчки за персонални услуги 
над този праг трябва да са обект на 
изискванията за прозрачност, действащи 
в рамките на целия Съюз. Предвид 
значението на културния контекст и 
деликатния характер на тези услуги, 
държавите членки трябва да имат 
голяма свобода да организират избора 
на доставчиците на услуги по считания 
от тях за най-подходящ начин. 
Правилата на настоящата директива 
отчитат тази безусловна необходимост, 
като налагат единствено спазването на 
основните принципи за прозрачност и 
равнопоставеност и гарантират 
възможността възлагащите органи да 
прилагат специални критерии за избора 
на доставчици на услуги като 
критериите, установени в доброволната 
европейска рамка за качеството на 
социалните услуги на Комитета за 
социална закрила на Европейския съюз. 
Държавите членки и/или публичните 
органи продължават да разполагат със 
свободата да извършват тези услуги 
сами или да организират социалните 
услуги по начин, който не включва 
възлагане на обществени поръчки –
например само финансирайки такива 
услуги или предоставяйки лицензи или 
разрешения на всички икономически 
оператори, отговарящи на условията, 
установени предварително от 
възлагащия орган, без ограничения или 
квоти, стига тази система да гарантира в 
достатъчна степен разгласяването и да 
отговаря на принципите за прозрачност 
и липса на дискриминация.

Or. en
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Изменение 93
Nadja Hirsch

Предложение за директива
Съображение 11a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) Трябва да бъдат признати 
доказалите се подходи на държавите 
членки, които се основават на 
допускане до предоставянето на 
услуги на всички доставчици на 
социални услуги, независимо от 
правната им форма, при положение 
че отговарят на предварително 
регламентираните от закона 
условия,, ако спазват заложените в 
първичното право принципи за 
равнопоставеност, липса на 
дискриминация и прозрачност.

Or. de

Изменение 94
Philippe Boulland

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Налице е повсеместна 
необходимост от допълнителна 
гъвкавост, и по-специално – от по-
широк достъп до процедура за възлагане 
на обществени поръчки с възможност за 
договаряне, както изрично е предвидено 
в Споразумението, където договарянето 
е разрешено във всички процедури. 
Освен ако не е предвидено друго в 
законодателството на въпросната 
държава членка, възлагащите органи 
следва да могат да използват свободно 
състезателната процедура с договаряне, 
предвидена в настоящата директива, в 

(15) Налице е повсеместна 
необходимост от допълнителна 
гъвкавост, и по-специално – от по-
широк достъп до процедура за възлагане 
на обществени поръчки с възможност за 
договаряне, както изрично е предвидено 
в Споразумението, където договарянето 
е разрешено във всички процедури. 
Освен ако не е предвидено друго в 
законодателството на въпросната 
държава членка, възлагащите органи 
следва да могат да използват свободно 
състезателната процедура с договаряне, 
предвидена в настоящата директива, в 
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различни ситуации, при които 
откритите или ограничените процедури 
без договаряне вероятно не биха довели 
до задоволителни резултати от 
обществените поръчки. Тази процедура 
следва да е придружена от адекватни 
защитни механизми, осигуряващи 
съблюдаването на принципите на 
равнопоставеност и прозрачност. Това 
ще осигури на възлагащите органи по-
голяма свобода на действие при 
покупката на строителство, доставки и 
услуги, пригодени идеално към 
специфичните им потребности. 
Същевременно това би следвало да 
увеличи и трансграничната търговия, 
тъй като оценката сочи, че поръчките, 
възложени при процедура на договаряне 
с предварително обявяване, имат 
особено висока степен на успех що се 
отнася до подадените трансгранични 
оферти.

различни ситуации, при които 
откритите или ограничените процедури 
без договаряне вероятно не биха довели 
до задоволителни резултати от 
обществените поръчки. Тази процедура 
следва да е придружена от адекватни 
защитни механизми, осигуряващи 
съблюдаването на принципите на 
равнопоставеност и прозрачност. Това 
ще осигури на възлагащите органи по-
голяма свобода на действие при
покупката на строителство, доставки и 
услуги, пригодени идеално към 
специфичните им потребности и 
отговарящи на големите изисквания, 
свързани със социалните условия и 
условията на заетост, здравето и 
безопасността на работниците, 
социалното осигуряване и условията 
на труд. Същевременно това би 
следвало да увеличи и трансграничната 
търговия, тъй като оценката сочи, че 
поръчките, възложени при процедура на 
договаряне с предварително обявяване, 
имат особено висока степен на успех що 
се отнася до подадените трансгранични 
оферти.

Or. fr

Изменение 95
Milan Cabrnoch

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Електронните средства за 
информация и комуникация могат 
значително да опростят обявяването на 
поръчките и да увеличат ефективността 
и прозрачността на процесите за 
възлагането им. Те трябва да станат 
стандартните средства за комуникация и 
обмен на информация в процедурите за 

(19) Електронните средства за 
информация и комуникация могат 
значително да опростят обявяването на 
поръчките, да намалят 
административната тежест, като 
транзакционните разходи, особено за 
МСП, и да увеличат ефективността и 
прозрачността на процесите за 
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обществени поръчки. Употребата на 
електронни средства също води до 
икономия на време. Вследствие на това 
трябва да се предвиди намаляване на 
минималните срокове, когато се 
използват електронни средства, при 
условие обаче че те са съвместими с 
конкретния начин на предаване, 
предвиден на ниво Съюз. Освен това 
електронните средства за информация и 
комуникации, притежаващи подходящи 
функционални възможности, могат да 
позволят на възлагащите органи да 
предотвратяват, откриват и коригират 
грешки, които възникват по време на 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки.

възлагането им. Те трябва да станат 
стандартните средства за комуникация и 
обмен на информация в процедурите за 
обществени поръчки. Употребата на 
електронни средства също води до 
икономия на време. Вследствие на това 
трябва да се предвиди намаляване на 
минималните срокове, когато се 
използват електронни средства, при 
условие обаче че те са съвместими с 
конкретния начин на предаване, 
предвиден на ниво Съюз. Освен това 
електронните средства за информация и 
комуникации, притежаващи подходящи 
функционални възможности, могат да 
позволят на възлагащите органи да 
предотвратяват, откриват и коригират 
грешки, които възникват по време на 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки.

Or. en

Изменение 96
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Електронните средства за 
информация и комуникация могат 
значително да опростят обявяването на 
поръчките и да увеличат ефективността 
и прозрачността на процесите за 
възлагането им. Те трябва да станат 
стандартните средства за комуникация и 
обмен на информация в процедурите за 
обществени поръчки. Употребата на 
електронни средства също води до 
икономия на време. Вследствие на това 
трябва да се предвиди намаляване на 
минималните срокове, когато се 
използват електронни средства, при 
условие обаче че те са съвместими с 

(19) Електронните средства за 
информация и комуникация могат 
значително да опростят обявяването на 
поръчките и да увеличат ефективността 
и прозрачността на процесите за 
възлагането им. Необходимо е те да 
станат стандартните средства за 
комуникация и обмен на информация в 
процедурите за обществени поръчки. 
Употребата на електронни средства 
също води до икономия на време. 
Вследствие на това трябва да се 
предвиди намаляване на минималните 
срокове, когато се използват електронни 
средства, при условие обаче че те са 
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конкретния начин на предаване, 
предвиден на ниво Съюз. Освен това 
електронните средства за информация и 
комуникации, притежаващи подходящи 
функционални възможности, могат да 
позволят на възлагащите органи да 
предотвратяват, откриват и коригират 
грешки, които възникват по време на 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки.

съвместими с конкретния начин на 
предаване, предвиден на ниво Съюз. 
Освен това електронните средства за 
информация и комуникации, 
притежаващи подходящи функционални 
възможности, могат да позволят на 
възлагащите органи да предотвратяват, 
откриват и коригират грешки, които 
възникват по време на процедурите за 
възлагане на обществени поръчки.

Or. en

Изменение 97
Sari Essayah

Предложение за директива
Съображение 25a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25а) Държавите членки следва да 
бъдат насърчавани да използват 
системата с ваучери за услуги, която 
е нов ефективен инструмент за 
организиране на обществените услуги. 
Тя е от полза за МСП, тъй като е 
много лесно да се участва в 
системата с ваучери за услуги. 
Системата с ваучери за услуги дава 
свобода на избор на гражданина, 
който може да избере доставчик на 
услуги между няколко алтернативи. 
Системата с ваучери за услуги е от 
полза и за органа, тъй като е много 
по-лесно да се въведе системата с 
ваучери за услуги, отколкото да се 
възложи обществена поръчка.

Or. en

Изменение 98
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin
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Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Техническите спецификации, 
изготвяни от възложителите, би 
трябвало да насърчават конкуренцията в 
сферата на обществените поръчки. За 
тази цел трябва да бъде възможно 
подаването на оферти, които отразяват 
разнообразието от технически решения, 
за да се постигне необходимото ниво на 
конкуренция. В този смисъл 
техническите спецификации трябва да 
се изготвят по начин, избягващ
изкуственото ограничаване на 
конкуренцията с изисквания, които 
облагодетелстват конкретен 
икономически оператор чрез копиране 
на основни характеристики на стоките, 
услугите или строителството, обичайно 
предлагани от него. Изготвянето на 
техническите спецификации по 
отношение на функционалните 
изисквания и изискванията за работните 
характеристики по принцип позволява 
тази цел да бъде постигната по 
възможно най-добрия начин и е в полза 
на иновациите. Когато се цитира 
Европейски стандарт или – при липса на 
такъв – национален стандарт, офертите 
с характеристики, равностойни на тези 
стандарти, трябва да се разглеждат от 
възлагащите органи. За да се 
демонстрира равностойността, от 
оферентите може да се изиска 
предоставяне на свидетелства, 
потвърдени от трета страна. Въпреки 
това други подходящи свидетелства 
като техническо досие на производителя 
също следва да се допускат, когато 
въпросният икономически оператор 
няма достъп до подобни сертификати 
или протоколи от изпитване или няма 
възможност да ги получи в съответните 
срокове.

(27) Техническите спецификации, 
изготвяни от възложителите, би 
трябвало да насърчават конкуренцията в 
сферата на обществените поръчки. За 
тази цел трябва да бъде възможно 
подаването на оферти, които отразяват 
разнообразието от технически решения, 
за да се постигне необходимото ниво на 
конкуренция. В този смисъл 
техническите спецификации трябва да 
се изготвят и прилагат в 
съответствие с принципите на 
прозрачност и липса на 
дискриминация, за да се избегне
изкуственото ограничаване на 
конкуренцията с изисквания, които 
облагодетелстват конкретен
икономически оператор чрез копиране 
на основни характеристики на стоките, 
услугите или строителството, обичайно 
предлагани от него. Изготвянето на 
техническите спецификации по 
отношение на функционалните 
изисквания и изискванията за работните 
характеристики по принцип позволява 
тази цел да бъде постигната по 
възможно най-добрия начин и е в полза 
на иновациите. Когато се цитира 
Европейски стандарт или – при липса на 
такъв – национален стандарт, офертите 
с характеристики, равностойни на тези 
стандарти, трябва да се разглеждат от 
възлагащите органи. За да се 
демонстрира равностойността, от 
оферентите може да се изиска 
предоставяне на свидетелства, 
потвърдени от трета страна. Въпреки 
това други подходящи свидетелства 
като техническо досие на производителя 
също следва да се допускат, когато 
въпросният икономически оператор 
няма достъп до подобни сертификати 
или протоколи от изпитване или няма 
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възможност да ги получи в съответните 
срокове.

Or. en

Изменение 99
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Възлагащите органи, които желаят 
да закупят строителство, стоки или 
услуги със специфични екологични, 
социални или други характеристики, 
трябва да могат да цитират определени 
етикети – например европейския 
екоетикет, (мулти)националните 
екоетикети или всеки друг етикет, стига 
изискванията за етикета да бъдат 
свързани с предмета на поръчката като 
описанието на продукта и неговото 
представяне, включително изискванията 
за опаковане. Освен това е 
изключително важно тези изисквания да 
бъдат изготвени и приети въз основа на 
обективно проверяеми критерии с 
използване на процедура, в която 
заинтересованите страни като 
държавните органи, потребителите, 
производителите, дистрибуторите и 
екологичните организации могат да 
участват, и етикетът да бъде достъпен за 
всички заинтересовани страни.

(28) Възлагащите органи, които желаят 
да закупят строителство, стоки или 
услуги със специфични екологични, 
социални или други характеристики, 
трябва да могат да цитират определени 
етикети – например европейския 
екоетикет, (мулти)националните 
екоетикети или всеки друг етикет, стига 
изискванията за етикета да бъдат 
свързани с предмета на поръчката като 
описанието на продукта и неговото 
представяне, включително изискванията 
за опаковане. Освен това е 
изключително важно тези изисквания да 
бъдат изготвени и приети въз основа на 
обективно проверяеми критерии с 
използване на процедура, в която 
заинтересованите страни като 
държавните органи, потребителите, 
производителите, дистрибуторите, 
социалните организации и 
екологичните организации могат да 
участват, и етикетът да бъде достъпен за 
всички заинтересовани страни.

Or. en

Изменение 100
Anthea McIntyre, Milan Cabrnoch
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Предложение за директива
Съображение 29a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29a) От една страна следва да се 
подчертае значението на обучението 
на персонала на възлагащите органи и 
на отделните оператори, а от друга 
страна уменията и изискванията за 
обучение да бъдат включени в 
спецификациите на поръчката като 
дългосрочна стратегия; следва да се 
подчертае обаче, че вторият вид 
действия трябва да бъдат пряко 
свързани с предмета на поръчката, да 
са пропорционални и икономически 
изгодни.

Or. en

Изменение 101
Sari Essayah

Предложение за директива
Съображение 32a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32а) Създаването на работни места 
зависи в голяма степен от малките и 
средни предприятия. МСП са 
съумявали да предложат нови, 
устойчиви работни места дори и във 
времена на икономическа криза. Тъй 
като публичните органи използват 
около 18 % от БВП за възлагане на 
обществени поръчки, този 
законодателен режим оказва 
значително влияние върху 
способността на МСП да продължат 
да създават нови работни места. 
Поради това обществените поръчки 
следва да станат възможно най-
достъпни за МСП както над, така и
под праговете, определени в 
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настоящата директива. В 
допълнение към специфичните 
инструменти, които са пригодени 
така, че да засилят участието на 
МСП на пазара на обществените 
поръчки, държавите членки и 
възлагащите органи следва да бъдат 
силно насърчавани да създават 
благоприятни за МСП стратегии за 
възлагане на обществени поръчки. 
Комисията публикува работен 
документ на службите на 
Комисията, озаглавен „Европейски 
кодекс за най-добри практики в 
улесняването на достъпа на МСП до 
договори за обществени поръчки“ 
(SEC(2008) COM 2193), който има за 
цел подпомагане на държавите 
членки да създават национални 
стратегии, програми и планове за 
действие, за да се увеличи участието 
на МСП на тези пазари. 
Ефективната политика за 
обществените поръчки трябва да 
бъде съгласувана. Националните, 
регионалните и местните органи 
трябва стриктно да прилагат 
правилата, определени в 
директивата, а от друга страна 
прилагането на общите политики, 
предназначени за подобряване на 
достъпа на МСП до пазарите за 
обществени поръчки, ще остане 
изключително важно, особено от 
гледна точка на създаването на 
работни места;

Or. en

Изменение 102
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за директива
Съображение 34
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Обществени поръчки не трябва да 
се възлагат на икономически оператори, 
които са участвали в престъпна 
организация или са били признати за 
виновни за корупция, измама, 
увреждаща финансовите интереси на 
Съюза, или пране на пари. Неплащането 
на данъци или осигурителни вноски 
също трябва да се санкционира със 
задължително изключване на ниво 
Съюз. Освен това на възлагащите 
органи трябва да се даде възможността 
да изключват кандидати или оференти 
за нарушения на екологични или 
социални задължения, включително 
правилата за достъпност за хора с 
увреждания или други форми на тежки 
професионални нарушения – например 
нарушения на правилата за защита на 
конкуренцията или на правата върху 
интелектуалната собственост.

(34) Обществени поръчки не трябва да 
се възлагат на икономически оператори, 
които са участвали в престъпна 
организация или са били признати за 
виновни за корупция, измама, 
увреждаща финансовите интереси на 
Съюза, или пране на пари. Неплащането 
на данъци или осигурителни вноски 
също трябва да се санкционира със 
задължително изключване на ниво 
Съюз. Освен това на възлагащите 
органи трябва да се даде възможността 
да изключват кандидати или оференти 
за нарушения на екологични или 
социални задължения, включително 
правилата за достъпност за хора с 
увреждания, правилата за здраве и 
безопасност при работа или други 
форми на тежки професионални 
нарушения – например нарушения на 
правилата за защита на конкуренцията
или на правата върху интелектуалната 
собственост.

Or. en

Изменение 103
Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Обществени поръчки не трябва да 
се възлагат на икономически оператори, 
които са участвали в престъпна 
организация или са били признати за 
виновни за корупция, измама, 
увреждаща финансовите интереси на 
Съюза, или пране на пари. Неплащането 
на данъци или осигурителни вноски 
също трябва да се санкционира със 

(34) Обществени поръчки не трябва да 
се възлагат на икономически оператори, 
които са участвали в престъпна 
организация или са били признати за 
виновни за корупция, измама, 
увреждаща финансовите интереси на 
Съюза, или пране на пари. Неплащането 
на данъци или осигурителни вноски 
също трябва да се санкционира със 
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задължително изключване на ниво 
Съюз. Освен това на възлагащите 
органи трябва да се даде възможността 
да изключват кандидати или оференти 
за нарушения на екологични или 
социални задължения, включително 
правилата за достъпност за хора с 
увреждания или други форми на тежки 
професионални нарушения – например 
нарушения на правилата за защита на 
конкуренцията или на правата върху 
интелектуалната собственост.

задължително изключване на ниво 
Съюз. Освен това на възлагащите 
органи трябва да се даде възможността 
да изключват кандидати или оференти 
за нарушения на екологични, трудови
или социални задължения, включително 
правилата за условия на труд, 
колективни трудови договори и
достъпност за хора с увреждания или 
други форми на тежки професионални 
нарушения – например нарушения на 
правилата за защита на конкуренцията 
или на правата върху интелектуалната 
собственост.

Or. en

Изменение 104
Philippe Boulland

Предложение за директива
Съображение 36а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36а) Възлагащите органи следва да 
могат да изискват прилагането на 
мерки за подобряване на социалната 
защита по време на изпълнението на 
една обществена поръчка. Описание 
на предприетите от икономическия 
оператор мерки за гарантиране на 
високо равнище на социална защита 
следва да може да бъде изисквано под 
формата на докладване или 
доброволно присъединяване към 
социален етикет.

Or. fr

Изменение 105
Philippe Boulland
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Предложение за директива
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Поръчките трябва да се възлагат въз 
основа на обективни критерии, които 
гарантират съответствие с принципите 
на прозрачност, липса на 
дискриминация и равнопоставеност. 
Тези критерии трябва да гарантират, че 
офертите се оценяват в условия на 
ефективна конкуренция, което се отнася 
и за случаите, когато възлагащите 
органи изискват висококачествено 
строителство, доставки и услуги, които 
оптимално отговарят на техните 
потребности, например когато 
избраните критерии за възлагане 
включват фактори, свързани с 
производствения процес. В резултат на 
това възлагащите органи трябва да имат 
право да приемат като критерии за 
възлагане или „икономически най-
изгодната оферта“, или „най-ниската 
цена“, като се има предвид, че във 
втория случай те са свободни да 
установяват адекватни стандарти за 
качество чрез технически спецификации 
или условия за изпълнение на 
поръчката.

(37) Поръчките трябва да се възлагат въз 
основа на обективни критерии, които 
гарантират съответствие с принципите 
на прозрачност, липса на 
дискриминация, равнопоставеност и
добросъвестно прилагане на 
социалните норми. Тези критерии 
трябва да гарантират, че офертите се 
оценяват в условия на ефективна 
конкуренция, което се отнася и за 
случаите, когато възлагащите органи 
изискват висококачествено 
строителство, доставки и услуги, които 
оптимално отговарят на техните 
потребности, например когато 
избраните критерии за възлагане 
включват фактори, свързани с 
производствения процес. В резултат на 
това възлагащите органи трябва да имат 
право да приемат като критерии за 
възлагане или „икономически най-
изгодната оферта“, или „най-ниската 
цена“, в допълнение към критерия за 
зачитане на минималните 
национални, европейски и 
международни социални стандарти,
като се има предвид, че във втория 
случай те са свободни да установяват 
адекватни стандарти за качество чрез 
технически спецификации или условия 
за изпълнение на поръчката.

Or. fr

Изменение 106
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Предложение за директива
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Поръчките трябва да се възлагат въз (37) Поръчките трябва да се възлагат въз 
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основа на обективни критерии, които 
гарантират съответствие с принципите 
на прозрачност, липса на 
дискриминация и равнопоставеност. 
Тези критерии трябва да гарантират, че 
офертите се оценяват в условия на 
ефективна конкуренция, което се отнася 
и за случаите, когато възлагащите 
органи изискват висококачествено 
строителство, доставки и услуги, които 
оптимално отговарят на техните 
потребности, например когато 
избраните критерии за възлагане 
включват фактори, свързани с 
производствения процес. В резултат на 
това възлагащите органи трябва да имат 
право да приемат като критерии за 
възлагане или „икономически най-
изгодната оферта“, или „най-ниската 
цена“, като се има предвид, че във 
втория случай те са свободни да 
установяват адекватни стандарти за 
качество чрез технически спецификации 
или условия за изпълнение на 
поръчката.

основа на обективни критерии, които 
гарантират съответствие с принципите 
на конкуренция, прозрачност, липса на 
дискриминация, ефективност на 
разходите и равнопоставеност. Тези 
критерии трябва да гарантират, че 
офертите се оценяват в условия на 
ефективна конкуренция, което се отнася 
и за случаите, когато възлагащите 
органи изискват висококачествено 
строителство, доставки и услуги, които 
оптимално отговарят на техните 
потребности, например когато 
избраните критерии за възлагане 
включват фактори, свързани с 
производствения процес. В резултат на 
това възлагащите органи трябва да имат 
право да приемат като критерии за 
възлагане или „икономически най-
изгодната оферта“, или „най-ниската 
цена“, като се има предвид, че във 
втория случай те са свободни да 
установяват адекватни стандарти за 
качество чрез технически спецификации 
или условия за изпълнение на 
поръчката.

Or. en

Изменение 107
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за директива
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Когато възлагащите органи решат, 
че ще възлагат поръчка на 
икономически най-изгодната оферта, те 
трябва да определят критериите за 
възлагане, въз основа на които ще 
оценяват офертите, за да определят коя 
от тях предлага най-доброто 
съотношение качество-цена. 
Определянето на тези критерии зависи 

(38) Когато възлагащите органи решат, 
че ще възлагат поръчка на 
икономически най-изгодната оферта, те 
трябва да определят критериите за 
възлагане, въз основа на които ще 
оценяват офертите, за да определят коя 
от тях предлага най-доброто 
съотношение качество-цена, 
икономическа и социална 
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от предмета на поръчката, тъй като те 
трябва да дадат възможност нивото на 
изпълнение, предложено във всяка 
оферта, да бъде оценено от гледна точка 
на този предмет, както е определен в 
техническите спецификации, както и да 
се прецени съотношението качество-
цена за всяка оферта. Освен това 
избраните критерии за възлагане не 
бива да дават неограничена свобода на 
избор на възлагащия орган, те следва да 
осигуряват възможност за ефективна 
конкуренция и да бъдат съпътствани от 
изисквания, които позволяват 
ефективната проверка на информацията, 
предоставена от оферентите.

устойчивост. Определянето на тези 
критерии зависи от предмета на 
поръчката, тъй като те трябва да дадат 
възможност нивото на изпълнение, 
предложено във всяка оферта, да бъде 
оценено от гледна точка на този 
предмет, както е определен в 
техническите спецификации, както и да 
се прецени съотношението качество-
цена за всяка оферта. Освен това 
избраните критерии за възлагане не 
бива да дават неограничена свобода на 
избор на възлагащия орган, те следва да 
осигуряват възможност за ефективна 
конкуренция и да бъдат съпътствани от 
изисквания, които позволяват 
ефективната проверка на информацията, 
предоставена от оферентите.

Or. en

Изменение 108
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Предложение за директива
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Тези мерки в конкретните сектори 
трябва да се допълнят с адаптиране на 
директивите за обществените поръчки, 
даващи право на възлагащите органи да 
преследват целите на стратегията
„Европа 2020“ в своите стратегии за 
покупки. Поради това следва да бъде 
пояснено, че възлагащите органи могат 
да определят икономически най-
изгодната оферта и подхода за оценка на 
разходите за целия жизнен цикъл, при 
условие че използваната методология е 
установена по обективен и 
недискриминационен начин и достъпна 
за всички заинтересовани страни. 
Понятието за оценка на разходите за 
целия жизнен цикъл включва всички 

(40) Тези мерки в конкретните сектори 
трябва да се допълнят с адаптиране на 
директивите за обществените поръчки, 
даващи право на възлагащите органи да 
преследват целите на стратегията
„Европа 2020“ в своите стратегии за 
покупки. Поради това следва да бъде 
пояснено, че възлагащите органи могат 
да определят икономически най-
изгодната оферта и подхода за оценка на 
разходите за целия жизнен цикъл, при 
условие че използваната методология е 
установена по обективен и 
недискриминационен начин и достъпна 
за всички заинтересовани страни. 
Понятието за оценка на разходите за 
целия жизнен цикъл включва целия 
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разходи в рамките на целия жизнен 
цикъл на строителството, доставките 
или услугите, както техните вътрешни 
разходи (като тези за разработка, 
производство, експлоатация, 
поддръжка и депониране в края на 
жизнения цикъл), така и техните 
външни разходи, стига те да могат да се 
остойностяват и следят. Общи 
методологии трябва да се разработят на 
ниво Съюз за изчисляване на разходите 
за целия жизнен цикъл за определени 
категории доставки или услуги; когато 
такава методология бъде разработена, 
нейното използване трябва да стане 
задължително.

жизнен цикъл на строителството, 
доставките или услугите, както техните 
вътрешни разходи (като тези за 
експлоатация, поддръжка и депониране 
в края на жизнения цикъл), така и 
техните външни разходи, стига те да 
могат да се остойностяват и следят.
Понятието за целия жизнен цикъл не 
позволява на възлагащите органи да 
вземат предвид транспорта, тъй 
като това може да възпрепятства 
търговията в рамките на Съюза, 
както и да дискриминира 
чуждестранните доставчици. Общи 
методологии трябва да се разработят на 
ниво Съюз за изчисляване на разходите 
за целия жизнен цикъл за определени 
категории доставки или услуги, приети 
в тясно сътрудничество с всички 
заинтересовани страни; когато такава 
методология бъде разработена, нейното 
използване трябва да стане 
задължително.

Or. en

Изменение 109
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Предложение за директива
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Освен това в техническите 
спецификации и в критериите за
възлагане възлагащите органи трябва 
да имат право да посочват определен 
производствен процес, определен 
начин за предоставяне на услугите 
или определен процес за всеки от 
другите етапи от жизнения цикъл на 
продукт или услуга, при условие че те 
са свързани с предмета на 
обществената поръчка. За по-добро 
интегриране на социалните 

(41) За по-добро интегриране на 
социалните съображения в 
обществените поръчки на 
възложителите може да бъде позволено 
да включват в критерия за възлагане на
„икономически най-изгодна оферта“ 
изисквания, които са свързани с 
работните условия на лицата, участващи 
пряко в съответния процес на 
производство или доставка. Тези 
изисквания могат да засягат единствено 
опазване на здравето на персонала, 
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съображения в обществените поръчки 
на възложителите може да бъде 
позволено да включват в критерия за 
възлагане на „икономически най-
изгодна оферта“ изисквания, които са 
свързани с работните условия на лицата, 
участващи пряко в съответния процес на 
производство или доставка. Тези 
изисквания могат да засягат единствено 
опазване на здравето на персонала, 
участващ в производствения процес, 
или да подпомагат социалната 
интеграция на хора в неравностойно 
социално положение или членове на 
уязвими групи сред лицата, ангажирани 
с изпълнението на поръчката, 
включително достъпността за лица с 
увреждания. Всеки критерий за 
възлагане, включващ въпросните 
изисквания, следва да бъде ограничен 
до изисквания, които имат 
непосредствено отражение върху 
членовете на персонала в тяхната 
работна среда. Те следва да се прилагат 
в съответствие с Директива 96/71/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 декември 1996 година относно 
командироването на работници в 
рамките на предоставянето на услуги и 
по начин, който не води до пряка или 
косвена дискриминация на 
икономически оператори от други 
държави членки или на лица от трети 
държави, участващи в споразумения или 
споразумения за свободна търговия, по 
които Съюзът е страна. За поръчки за 
услуги и за поръчки, включващи 
строително проектиране, възлагащите 
органи трябва също така да имат право 
да използват като критерий за възлагане 
организацията, квалификацията и опита 
на персонала, на когото е възложено 
изпълнението на въпросната поръчка, 
тъй като това може да се отрази на 
качеството на изпълнението ѝ и в 
резултат на това – на икономическата 
стойност на офертата.

участващ в производствения процес, 
или да подпомагат социалната 
интеграция на хора в неравностойно 
социално положение или членове на 
уязвими групи сред лицата, ангажирани 
с изпълнението на поръчката, 
включително достъпността за лица с 
увреждания. Всеки критерий за 
възлагане, включващ въпросните 
изисквания, следва да бъде ограничен 
до изисквания, които имат 
непосредствено отражение върху 
членовете на персонала в тяхната 
работна среда. Те следва да се прилагат 
в съответствие с Директива 96/71/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 декември 1996 година относно 
командироването на работници в 
рамките на предоставянето на услуги и 
по начин, който не води до пряка или 
косвена дискриминация на 
икономически оператори от други 
държави членки или на лица от трети 
държави, участващи в споразумения или 
споразумения за свободна търговия, по 
които Съюзът е страна. За поръчки за 
услуги и за поръчки, включващи 
строително проектиране, възлагащите 
органи трябва също така да имат право 
да използват като критерий за възлагане 
организацията, квалификацията и опита 
на персонала, на когото е възложено 
изпълнението на въпросната поръчка, 
тъй като това може да се отрази на 
качеството на изпълнението ѝ и в 
резултат на това – на икономическата 
стойност на офертата.
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Or. en

Изменение 110
Anthea McIntyre, Milan Cabrnoch

Предложение за директива
Съображение 41 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41а) Европейският пазар за 
обществени поръчки е по-достъпен, 
отколкото пазарите на 
международните партньори на ЕС и в 
резултат на това европейските 
предприятия не могат да се 
конкурират при равни условия с 
предприятията от трети държави и 
продължават да изпитват 
затруднения при получаването на 
достъп до пазарите на трети 
държави; следва да се гарантира 
реципрочността, за да се отворят 
пазарите, както и достъпа до 
договори за обществени поръчки 
както в Европа, така и другаде по 
света в съответствие със 
споразуменията, сключени между ЕС 
и трети държави.

Or. en

Изменение 111
Ole Christensen

Предложение за директива
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) Условията за изпълнение на 
поръчката са съвместими с настоящата 
директива, стига да не бъдат пряко или 
непряко дискриминационни, да бъдат 
свързани с предмета на поръчката и да 
бъдат посочени в обявлението за 

(43) Условията за изпълнение на 
поръчката са съвместими с настоящата 
директива, стига да не бъдат пряко или 
непряко дискриминационни, да бъдат 
свързани с предмета на поръчката и да 
бъдат посочени в обявлението за 
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обществена поръчка, в обявлението за 
предварителна информация, използвано 
като покана за участие в състезателна 
процедура, или в документите за 
обществената поръчка. Те могат по-
специално да бъдат насочени в подкрепа 
на професионалното обучение на място, 
наемането на работа на лица, за които 
представлява трудност да се интегрират 
в обществото, за борба срещу 
безработицата, за опазване на околната 
среда или хуманно отношение към 
животните. Например наред с 
останалото могат да се споменат 
изисквания, приложими при изпълнение 
на поръчката, свързани с наемане на 
работа на лица, които са безработни от 
дълго време, с обучение на безработни и 
младежи, със спазване по същество на 
основните конвенции на 
Международната организация на труда
(МОТ), дори когато подобни конвенции 
не са приети в националното 
законодателство, както и с наемане на 
по-голям брой лица в неравностойно 
положение от изисквания по 
националното законодателство.

обществена поръчка, в обявлението за 
предварителна информация, използвано 
като покана за участие в състезателна 
процедура, или в документите за 
обществената поръчка. Те могат по-
специално да бъдат насочени в подкрепа 
на професионалното обучение на място, 
наемането на работа на лица, за които 
представлява трудност да се интегрират 
в обществото, за борба срещу 
безработицата, за опазване на околната 
среда или хуманно отношение към 
животните. Например наред с 
останалото могат да се споменат 
изисквания, приложими при изпълнение 
на поръчката, свързани с наемане на 
работа на лица, които са безработни от 
дълго време, с обучение на безработни и 
младежи, със спазване по същество на 
основните конвенции на 
Международната организация на труда
(МОТ), дори когато подобни конвенции 
не са приети в националното 
законодателство, както и с наемане на 
по-голям брой лица в неравностойно 
положение от изисквания по 
националното законодателство.
Условията за изпълнение на договора 
могат да бъдат определяни в 
съответствие с насоките на 
Комисията от октомври 2010 г.: 
„Социално отговорни покупки: 
ръководство за предвиждане на 
социалните критерии при възлагане 
на обществените поръчки“1.
______________
[1] SEC(2010)1258 окончателен.

Or. da

Изменение 112
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin
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Предложение за директива
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) Условията за изпълнение на 
поръчката са съвместими с настоящата 
директива, стига да не бъдат пряко или 
непряко дискриминационни, да бъдат 
свързани с предмета на поръчката и да 
бъдат посочени в обявлението за 
обществена поръчка, в обявлението за 
предварителна информация, използвано 
като покана за участие в състезателна 
процедура, или в документите за 
обществената поръчка. Те могат по-
специално да бъдат насочени в подкрепа 
на професионалното обучение на място, 
наемането на работа на лица, за които 
представлява трудност да се интегрират 
в обществото, за борба срещу 
безработицата, за опазване на околната 
среда или хуманно отношение към 
животните. Например наред с 
останалото могат да се споменат 
изисквания, приложими при изпълнение 
на поръчката, свързани с наемане на 
работа на лица, които са безработни от 
дълго време, с обучение на безработни и 
младежи, със спазване по същество на 
основните конвенции на 
Международната организация на труда
(МОТ), дори когато подобни конвенции 
не са приети в националното 
законодателство, както и с наемане на 
по-голям брой лица в неравностойно 
положение от изисквания по 
националното законодателство.

(43) Условията за изпълнение на 
поръчката са съвместими с настоящата 
директива, стига да не бъдат пряко или 
непряко дискриминационни, да бъдат 
свързани с предмета на поръчката и да 
бъдат посочени в обявлението за 
обществена поръчка, в обявлението за 
предварителна информация, използвано 
като покана за участие в състезателна 
процедура, или в документите за 
обществената поръчка. Те могат по-
специално да бъдат насочени в подкрепа 
на професионалното обучение на място, 
наемането на работа на лица, за които 
представлява трудност да се интегрират 
в обществото, за борба срещу 
безработицата, за опазване на околната 
среда или хуманно отношение към 
животните. Например наред с 
останалото могат да се споменат 
изисквания, приложими при изпълнение 
на поръчката, свързани с наемане на 
работа на лица, които са безработни от 
дълго време, безработни млади хора, 
лица с увреждания, жени, с обучение 
на безработни и младежи, със спазване 
по същество на основните конвенции на 
Международната организация на труда
(МОТ), дори когато подобни конвенции 
не са приети в националното 
законодателство, както и с наемане на 
по-голям брой лица в неравностойно 
положение от изисквания по 
националното законодателство.

Or. en

Изменение 113
Anthea McIntyre, Milan Cabrnoch
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Предложение за директива
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) Условията за изпълнение на 
поръчката са съвместими с настоящата 
директива, стига да не бъдат пряко или 
непряко дискриминационни, да бъдат 
свързани с предмета на поръчката и да 
бъдат посочени в обявлението за 
обществена поръчка, в обявлението за 
предварителна информация, използвано 
като покана за участие в състезателна 
процедура, или в документите за 
обществената поръчка. Те могат по-
специално да бъдат насочени в подкрепа 
на професионалното обучение на място, 
наемането на работа на лица, за които 
представлява трудност да се интегрират 
в обществото, за борба срещу 
безработицата, за опазване на околната 
среда или хуманно отношение към 
животните. Например наред с 
останалото могат да се споменат 
изисквания, приложими при изпълнение 
на поръчката, свързани с наемане на 
работа на лица, които са безработни от 
дълго време, с обучение на безработни и 
младежи, със спазване по същество на 
основните конвенции на 
Международната организация на труда
(МОТ), дори когато подобни конвенции 
не са приети в националното 
законодателство, както и с наемане на 
по-голям брой лица в неравностойно 
положение от изисквания по
националното законодателство.

(43) Условията за изпълнение на 
поръчката са съвместими с настоящата 
директива, стига да не бъдат пряко или 
непряко дискриминационни, да бъдат 
свързани с предмета на поръчката и да 
бъдат посочени в обявлението за 
обществена поръчка, в обявлението за 
предварителна информация, използвано 
като покана за участие в състезателна 
процедура, или в документите за 
обществената поръчка. Те могат по-
специално да бъдат насочени в подкрепа 
на професионалното обучение на място, 
наемането на работа на лица, за които 
представлява трудност да се интегрират 
в обществото, за борба срещу 
безработицата, за опазване на околната 
среда или хуманно отношение към 
животните. Например наред с 
останалото могат да се споменат 
изисквания, приложими при изпълнение 
на поръчката, свързани с наемане на 
работа на лица, които са безработни от 
дълго време, с обучение на безработни и 
младежи, със спазване по същество на 
основните конвенции на 
Международната организация на труда
(МОТ), при зачитане на принципа на 
субсидиарност, дори когато подобни 
конвенции не са приети в националното 
законодателство, както и с наемане на 
по-голям брой лица в неравностойно 
положение от изисквания по 
националното законодателство.

Or. en

Изменение 114
Milan Cabrnoch

Предложение за директива
Съображение 43
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) Условията за изпълнение на 
поръчката са съвместими с настоящата 
директива, стига да не бъдат пряко или 
непряко дискриминационни, да бъдат 
свързани с предмета на поръчката и да 
бъдат посочени в обявлението за 
обществена поръчка, в обявлението за 
предварителна информация, използвано 
като покана за участие в състезателна 
процедура, или в документите за 
обществената поръчка. Те могат по-
специално да бъдат насочени в подкрепа 
на професионалното обучение на място, 
наемането на работа на лица, за които 
представлява трудност да се интегрират 
в обществото, за борба срещу 
безработицата, за опазване на околната 
среда или хуманно отношение към 
животните. Например наред с 
останалото могат да се споменат 
изисквания, приложими при изпълнение 
на поръчката, свързани с наемане на 
работа на лица, които са безработни от 
дълго време, с обучение на безработни и 
младежи, със спазване по същество на 
основните конвенции на 
Международната организация на труда
(МОТ), дори когато подобни конвенции 
не са приети в националното 
законодателство, както и с наемане на 
по-голям брой лица в неравностойно 
положение от изисквания по 
националното законодателство.

(43) Условията за изпълнение на 
поръчката са съвместими с настоящата 
директива, стига да не бъдат пряко или 
непряко дискриминационни, да бъдат
пряко свързани с предмета на поръчката 
и да бъдат посочени в обявлението за 
обществена поръчка, в обявлението за 
предварителна информация, използвано 
като покана за участие в състезателна 
процедура, или в документите за 
обществената поръчка. Те могат по-
специално да бъдат насочени в подкрепа 
на професионалното обучение на място, 
наемането на работа на лица, за които 
представлява трудност да се интегрират 
в обществото, за борба срещу 
безработицата, за опазване на околната 
среда или хуманно отношение към 
животните. Например наред с 
останалото могат да се споменат 
изисквания, приложими при изпълнение 
на поръчката, свързани с наемане на 
работа на лица, които са безработни от 
дълго време, с обучение на безработни и 
младежи, със спазване по същество на 
основните конвенции на 
Международната организация на труда
(МОТ), дори когато подобни конвенции 
не са приети в националното 
законодателство, както и с наемане на 
по-голям брой лица в неравностойно 
положение от изисквания по 
националното законодателство.

Or. en

Изменение 115
Ole Christensen

Предложение за директива
Съображение 44a (ново)



AM\903863BG.doc 35/165 PE491.021v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44а) Разпоредбите на директивата 
следва да са съобразени с различните 
модели на трудовия пазар, 
включително тези, в които се 
прилагат колективни споразумения.

Or. da

Изменение 116
Ole Christensen

Предложение за директива
Съображение 44б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44б) Държавите членки следва да 
могат да използват клаузите на 
договорите, съдържащи разпоредби 
относно спазване на колективните 
споразумения, стига това да се 
споменава в обявлението за 
обществена поръчка на възлагащия 
орган или в спецификациите за 
офертите, така че принципът на 
прозрачност да бъде спазен.

Or. da

Изменение 117
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Предложение за директива
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) В съответствие с принципите на 
равнопоставеност и прозрачност 
спечелилият оферент не може да се 
заменя от друг икономически оператор 

(47) В съответствие с принципите на 
равнопоставеност, обективност и 
прозрачност спечелилият оферент не 
може да се заменя от друг 
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без подновяването на състезателната 
процедура. Спечелилият оферент, 
изпълняващ поръчката, обаче може да 
претърпи определени структурни 
промени по време на изпълнението –
например чисто вътрешни 
реорганизации, сливания и 
придобивания или изпадане в 
несъстоятелност. Такива структурни 
промени не следва автоматично да 
изискват нови процедури за всички 
обществени поръчки, изпълнявани от 
това предприятие.

икономически оператор без 
подновяването на състезателната 
процедура. Спечелилият оферент, 
изпълняващ поръчката, обаче може да 
претърпи определени структурни 
промени по време на изпълнението –
например чисто вътрешни 
реорганизации, сливания и 
придобивания или изпадане в 
несъстоятелност. Такива структурни 
промени не следва автоматично да 
изискват нови процедури за всички 
обществени поръчки, изпълнявани от 
това предприятие.

Or. en

Изменение 118
Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Sippel

Предложение за директива
Съображение 48a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48а) Възлагащите органи следва да 
зачитат забавянето на плащането, 
както е установено в Директива 
2011/7/EС.

Or. en

Изменение 119
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Предложение за директива
Съображение 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

(51) Не всички възлагащи органи могат 
да имат необходимия собствен опит за 
справяне с икономически или 
технически сложни поръчки. При това 

(51) Не всички възлагащи органи могат 
да имат необходимия собствен опит за 
справяне с икономически или 
технически сложни поръчки. При това 
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положение подходящата професионална 
помощ би допълнила ефективно 
дейностите по следенето и контрола. От 
една страна тази цел може да се 
постигне от инструменти за споделяне 
на знанието (центрове за знания), 
предлагащи техническо съдействие на 
възлагащите органи; от друга страна 
фирмите и особено МСП би следвало да 
се възползват от административно 
съдействие, по-специално при участие в 
процедури за възлагане на обществени 
поръчки на трансгранична основа.

положение подходящата професионална 
помощ би допълнила ефективно 
дейностите по следенето и контрола. От 
една страна тази цел може да се 
постигне от инструменти за споделяне 
на знанието (центрове за знания), 
предлагащи техническо съдействие на 
възлагащите органи; от друга страна 
фирмите и по-специално МСП би 
следвало да се възползват от 
административно съдействие, по-
специално при участие в процедури за 
възлагане на обществени поръчки на 
трансгранична основа.

Or. en

Изменение 120
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива не засяга 
правото на публичните органи на 
всички равнища да решават дали, как 
и до каква степен желаят да 
извършват сами публичните функции. 
Публичните органи могат да 
извършват задачи от обществен 
интерес, като използват 
собствените си ресурси, без да са 
задължени да привличат външни 
икономически оператори. Те могат да 
извършват това в сътрудничество с 
други публични органи.

Or. en

Изменение 121
Emilie Turunen
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По смисъла на настоящата директива
„обществена поръчка“ е закупуването
или други форми на придобиване на
строителство, доставки или услуги от 
страна на един или няколко възлагащи 
органа от икономически оператори, 
подбрани от тях, без значение дали 
строителството, доставките или 
услугите са предназначени за 
обществени цели.

По смисъла на настоящата директива
„обществена поръчка“ е закупуването 
на строителство, доставки или услуги
чрез публични договори от страна на 
един или няколко възлагащи органа от 
икономически оператори, подбрани от 
тях.

Or. en

Обосновка

Директивата за обществените поръчки не се прилага за „поръчки“, включващи 
дейности по вземане на лизинг и наемане. Според решението на Съда на Европейския 
съюз (Съд на ЕС) строителството, доставките или услугите, които не са 
предназначени за обществени цели и не са от пряка полза за възлагащия орган, не са 
предмет на законодателството в областта на обществените поръчки (C-451/08).

Изменение 122
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целият обем строителство, 
доставки и/или услуги представляват 
една обществена поръчка по смисъла 
на настоящата директива, дори ако 
са закупени с различни договори, 
когато тези договори са част от един 
проект.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Тази идея е прекалено обща и неясна.

Изменение 123
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 1 — параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Настоящата директива не засяга 
правото на публичните органи на 
всички равнища да решават дали, как 
и до каква степен желаят да 
извършват сами публичните функции. 
Публичните органи могат да 
извършват задачи от обществен 
интерес, като използват 
собствените си ресурси, без да са 
задължени да привличат външни 
икономически оператори. Те могат да 
извършват това в сътрудничество с 
други публични органи.

Or. en

Обосновка

Важно е да се изясни, че държавите членки следва да вземат сами решение дали и до 
каква степен желаят самите те да изпълняват публични функции и по какъв начин да 
става това. Тази свобода е заложена в Договора от Лисабон, в член 4, параграф 2 от 
ДЕС, в който се признава правото на регионално и местно самоуправление. Протокол 
26 относно услугите от общ интерес (УОИ) и член 14 от ДФЕС увеличават 
националните и местните отговорности за предоставяне, възлагане и организиране 
на услуги от общ икономически интерес.

Изменение 124
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Договорите за социални и други 
специфични услуги, посочени в 
приложение ХVІ, са уредени изрично с 
членове 74—76 от настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 125
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 19а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) „Система с ваучери за услуги“ е 
система, при която възлагащият 
орган дава ваучер за услуга на даден 
клиент, срещу който той може да 
получи определена услуга от 
доставчик на услуги, който е включен 
от възлагащия орган в системата с 
ваучери за услуги. Възлагащият орган 
плаща на доставчика на услуги 
сумата, съответстваща на 
стойността на ваучера за услуги.

Or. en

Изменение 126
Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) „Жизнен цикъл“ означава всички
последователни и/или взаимосвързани 
стадии, в това число производство, 

(22) „Жизнен цикъл“ означава всички 
последователни и/или взаимосвързани 
стадии, в това число производство и 
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транспорт, употреба и поддръжка, в 
целия период на съществуване на 
продукта или строежа или на 
предоставяне на услугата, от 
придобиването на суровината или 
генерирането на ресурсите до
депонирането, разчистването и 
финализирането.

място на производство, транспорт, 
употреба и поддръжка, в целия период 
на съществуване на продукта или 
строежа или на предоставяне на 
услугата, от придобиването на 
суровината или генерирането на 
ресурсите до депонирането, 
разчистването и финализирането.

Or. en

Изменение 127
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) „Жизнен цикъл“ означава всички 
последователни и/или взаимосвързани 
стадии, в това число производство, 
транспорт, употреба и поддръжка, в 
целия период на съществуване на 
продукта или строежа или на 
предоставяне на услугата, от 
придобиването на суровината или 
генерирането на ресурсите до 
депонирането, разчистването и 
финализирането.

(22) „Жизнен цикъл“ означава всички 
последователни и/или взаимосвързани 
стадии, в това число производство, 
транспорт, инсталиране, употреба и 
поддръжка, в целия период на 
съществуване на продукта или строежа 
или на предоставяне на услугата, от 
придобиването на суровината или 
генерирането на ресурсите до 
депонирането, разчистването и 
финализирането.

Or. en

Изменение 128
Marian Harkin

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) арбитражни и помирителни услуги; в) арбитражни и помирителни услуги, 
включително услуги по разрешаване 
на спорове;
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Or. en

Изменение 129
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) финансови услуги във връзка с 
емитирането, продажбата, закупуването 
или прехвърлянето на ценни книжа или 
други финансови инструменти по 
смисъла на Директива 2004/39/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета, 
относно услуги и операции на 
централните банки, извършвани с 
Европейския инструмент за финансова 
стабилност;

г) финансови услуги във връзка с 
емитирането, продажбата, закупуването 
или прехвърлянето на ценни книжа или 
други финансови инструменти по 
смисъла на Директива 2004/39/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета или 
транзакции на възлагащите органи за 
набиране на пари или капитал, 
относно услуги и операции на 
централните банки, извършвани с 
Европейския инструмент за финансова 
стабилност;

Or. en

Изменение 130
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) трудови договори; д) трудови договори или колективни 
споразумения, които допринасят за 
подобряване на условията на труд и 
заетост;

Or. en

Изменение 131
Emilie Turunen
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Предложение за директива
Член 10а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10а
Специални режими за предоставяне 

на УОИ
Настоящата директива не се прилага 
за изпитани процедури на държавите 
членки, които са основани на 
свободния избор на потребителя на 
доставчици на услуги (т.е. система за 
ваучери, модел на свободен избор, 
триъгълна връзка), както и на 
принципа, че на всички доставчици, 
които могат да спазят условията, 
предварително определени в закона, 
следва, независимо от правната им 
форма, да им бъде разрешено да 
предоставят услуги, при условие че 
вземат под внимание основните 
принципи на равно третиране, 
прозрачност и недискриминация.

Or. en

Изменение 132
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11 заличава се
Отношения между публичните 

органи

Поръчка, която се възлага от 
възлагащ орган на друго юридическо 
лице, попада извън приложното поле 
на настоящата директива, когато са 
изпълнени следните условия в своята 
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съвкупност:

Or. en

Изменение 133
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) възлагащият орган упражнява 
върху въпросното юридическо лице 
контрол, подобен на този, който 
упражнява върху собствените си 
служби;

заличава се

Or. en

Изменение 134
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) поне 90% от дейността на това 
юридическо лице се извършва от 
името на контролиращия възлагащ 
орган или от името на други 
юридически лица, контролирани от 
същия възлагащ орган;

заличава се

Or. en

Изменение 135
Marian Harkin

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) поне 90 % от дейността на това 
юридическо лице се извършва от името 
на контролиращия възлагащ орган или 
от името на други юридически лица, 
контролирани от същия възлагащ орган;

б) дейността на това юридическо лице
като цяло се извършва от името на 
контролиращия възлагащ орган или от 
името на други юридически лица, 
контролирани от същия възлагащ орган;

Or. en

Изменение 136
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) поне 90 % от дейността на това 
юридическо лице се извършва от името 
на контролиращия възлагащ орган или 
от името на други юридически лица, 
контролирани от същия възлагащ орган;

б) поне 80 % от дейността на това 
юридическо лице се извършва от името 
на контролиращия възлагащ орган или 
от името на други юридически лица, 
контролирани от същия възлагащ орган;

Or. en

Изменение 137
Marian Harkin

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) няма частно участие в 
контролираното юридическо лице.

заличава се

Or. en

Изменение 138
Olle Ludvigsson
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Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) няма частно участие в 
контролираното юридическо лице.

заличава се

Or. en

Изменение 139
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) няма частно участие в 
контролираното юридическо лице.

в) няма частно участие в 
контролираното юридическо лице, с 
изключение на правно наложените 
форми на частно участие.

Or. en

Обосновка

Трябва да се прави ясно разграничение между сътрудничество между публични органи 
и публично-частни партньорства. Въпреки това е възможно в някои държави членки 
частното участие да бъде задължение, налагано по закон.

Изменение 140
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За един възлагащ орган се счита, че 
упражнява върху едно юридическо 
лице контрол, подобен на този, който 
упражнява върху собствените си 

заличава се
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служби по смисъла на буква а) от 
първа алинея, когато има решаващо 
влияние както върху 
стратегическите цели, така и върху 
съществените решения на 
контролираното юридическо лице.

Or. en

Обосновка

Буква а) от първа алинея е достатъчно ясна и не е необходимо да бъде повтаряна.

Изменение 141
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За един възлагащ орган се счита, че 
упражнява върху едно юридическо 
лице контрол, подобен на този, който 
упражнява върху собствените си 
служби по смисъла на буква а) от 
първа алинея, когато има решаващо 
влияние както върху 
стратегическите цели, така и върху 
съществените решения на 
контролираното юридическо лице.

заличава се

Or. en

Изменение 142
Marian Harkin

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За един възлагащ орган се счита, че 
упражнява върху едно юридическо 

заличава се



PE491.021v01-00 48/165 AM\903863BG.doc

BG

лице контрол, подобен на този, който 
упражнява върху собствените си 
служби по смисъла на буква а) от 
първа алинея, когато има решаващо 
влияние както върху 
стратегическите цели, така и върху 
съществените решения на 
контролираното юридическо лице.

Or. en

Изменение 143
Marian Harkin

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 се отнася също и за 
случаите, когато контролирано лице, 
което представлява възлагащ орган, 
възлага поръчка на своето 
контролиращо лице или на друго 
юридическо лице, контролирано от 
същия възлагащ орган, стига да няма 
частно участие в юридическото лице, 
на което се възлага обществената 
поръчка.

заличава се

Or. en

Изменение 144
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 се отнася също и за 
случаите, когато контролирано лице, 
което представлява възлагащ орган, 
възлага поръчка на своето 

заличава се
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контролиращо лице или на друго 
юридическо лице, контролирано от 
същия възлагащ орган, стига да няма 
частно участие в юридическото лице, 
на което се възлага обществената 
поръчка.

Or. en

Изменение 145
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 се отнася също и за 
случаите, когато контролирано лице, 
което представлява възлагащ орган, 
възлага поръчка на своето 
контролиращо лице или на друго 
юридическо лице, контролирано от 
същия възлагащ орган, стига да няма 
частно участие в юридическото лице, на 
което се възлага обществената поръчка.

2. Параграф 1 се отнася също и за 
случаите, когато контролирано лице, 
което представлява възлагащ орган, 
възлага поръчка на своето 
контролиращо лице или лица, или на 
друго юридическо лице, контролирано 
от същия възлагащ орган, стига да няма 
частно участие в юридическото лице, на 
което се възлага обществената поръчка, 
с изключение на правно налаганите 
форми на частно участие.

Or. en

Изменение 146
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 се отнася също и за 
случаите, когато контролирано лице, 
което представлява възлагащ орган, 
възлага поръчка на своето 
контролиращо лице или на друго 

2. Параграф 1 се отнася също и за 
случаите, когато контролирано лице, 
което представлява възлагащ орган, 
възлага поръчка на своето 
контролиращо лице или лица, или на 
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юридическо лице, контролирано от 
същия възлагащ орган, стига да няма 
частно участие в юридическото лице, на 
което се възлага обществената поръчка.

друго юридическо лице, контролирано 
от същия възлагащ орган, стига да няма 
частно участие в юридическото лице, на 
което се възлага обществената поръчка.

Or. en

Изменение 147
Marian Harkin

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащ орган, който не упражнява 
контрол върху юридическо лице по 
смисъла на параграф 1, може въпреки 
това да възлага обществена поръчка, 
без да прилага настоящата 
директива, на юридическо лице, което
контролира съвместно с други 
възлагащи органи, когато са 
изпълнени следните условия:

заличава се

Or. en

Изменение 148
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащ орган, който не упражнява 
контрол върху юридическо лице по 
смисъла на параграф 1, може въпреки 
това да възлага обществена поръчка, 
без да прилага настоящата 
директива, на юридическо лице, което 
контролира съвместно с други 
възлагащи органи, когато са 
изпълнени следните условия:

заличава се
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Or. en

Изменение 149
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащ орган, който не упражнява 
контрол върху юридическо лице по 
смисъла на параграф 1, може въпреки 
това да възлага обществена поръчка, без 
да прилага настоящата директива, на 
юридическо лице, което контролира 
съвместно с други възлагащи органи, 
когато са изпълнени следните условия:

Възлагащ орган, който не упражнява 
контрол върху юридическо лице по 
смисъла на параграф 1, може въпреки 
това да възлага обществена поръчка, без 
да прилага настоящата директива, на 
юридическо лице, което контролира 
съвместно с други възлагащи органи, а 
юридическото лице, над което 
възлагащият орган или възлагащите 
органи упражнява(т) контрол, може 
да придобива стоки и услуги от тези 
публични собственици, без да се 
прилага тази директива, когато са 
изпълнени следните условия:

Or. en

Изменение 150
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащ орган, който не упражнява 
контрол върху юридическо лице по 
смисъла на параграф 1, може въпреки 
това да възлага обществена поръчка, без 
да прилага настоящата директива, на 
юридическо лице, което контролира 
съвместно с други възлагащи органи, 
когато са изпълнени следните условия:

Възлагащ орган, който не упражнява 
контрол върху юридическо лице по 
смисъла на параграф 1, може въпреки 
това да възлага обществена поръчка,
извън приложното поле на настоящата 
директива, на юридическо лице, което 
контролира съвместно с други 
възлагащи органи, когато са изпълнени 
следните условия:

Or. en
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Изменение 151
Marian Harkin

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) възлагащите органи упражняват 
съвместно върху въпросното 
юридическо лице контрол, подобен на 
този, който упражняват върху 
собствените си служби; 

заличава се

Or. en

Изменение 152
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) възлагащите органи упражняват 
съвместно върху въпросното 
юридическо лице контрол, подобен на 
този, който упражняват върху 
собствените си служби; 

заличава се

Or. en

Изменение 153
Marian Harkin

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3 – алинея 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) поне 90 % от дейността на това 
юридическо лице се извършва от 
името на контролиращите възлагащи 
органи или от името на други 
юридически лица, контролирани от 
същите възлагащи органи;

заличава се

Or. en

Изменение 154
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) поне 90 % от дейността на това 
юридическо лице се извършва от 
името на контролиращите възлагащи 
органи или от името на други 
юридически лица, контролирани от 
същите възлагащи органи;

заличава се

Or. en

Изменение 155
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) поне 90 % от дейността на това 
юридическо лице се извършва от името 
на контролиращите възлагащи органи 
или от името на други юридически 
лица, контролирани от същите 
възлагащи органи;

б) поне 80 % от дейността на това 
юридическо лице се извършва от името 
на контролиращите възлагащи органи 
или от името на други юридически 
лица, контролирани от същите 
възлагащи органи;
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Or. en

Изменение 156
Marian Harkin

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) няма частно участие в 
контролираното юридическо лице.

заличава се

Or. en

Изменение 157
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) няма частно участие в 
контролираното юридическо лице.

заличава се

Or. en

Изменение 158
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) няма частно участие в 
контролираното юридическо лице.

в) няма частно участие в 
контролираното юридическо лице, с 
изключение на правно наложените 
форми на частно участие.

Or. en



AM\903863BG.doc 55/165 PE491.021v01-00

BG

Изменение 159
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) няма частно участие в 
контролираното юридическо лице.

в) няма активно частно участие в 
контролираното юридическо лице.

Or. en

Обосновка

Поради исторически причини е възможно в контролирано юридическо лице все още да 
има малка частна собственост, но в управлението на това лице не съществува 
частно участие, нито има друг вид влияние върху ежедневните му дейности.

Изменение 160
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на буква а) за възлагащите 
органи се счита, че контролират 
съвместно едно юридическо лице, 
когато са изпълнени следните условия 
в своята съвкупност:

заличава се

Or. en

Обосновка

Това широкообхватно тълкуване на решението на Съда на Европейския съюз е 
ненужно и не допринася за намаляване на дължината на текста и увеличаване на 
неговата точност.

Изменение 161
Marian Harkin
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Предложение за директива
Член 11 – параграф 3 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на буква а) за възлагащите 
органи се счита, че контролират 
съвместно едно юридическо лице, 
когато са изпълнени следните условия 
в своята съвкупност:

заличава се

Or. en

Изменение 162
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на буква а) за възлагащите 
органи се счита, че контролират 
съвместно едно юридическо лице, 
когато са изпълнени следните условия 
в своята съвкупност:

заличава се

Or. en

Изменение 163
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) взимащите решения органи на 
контролираното юридическо лице са 
съставени от представители на 
всички участващи възлагащи органи;

заличава се

Or. en
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Изменение 164
Marian Harkin

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) взимащите решения органи на 
контролираното юридическо лице са 
съставени от представители на 
всички участващи възлагащи органи;

заличава се

Or. en

Изменение 165
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) взимащите решения органи на 
контролираното юридическо лице са 
съставени от представители на 
всички участващи възлагащи органи;

заличава се

Or. en

Изменение 166
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) взимащите решения органи на 
контролираното юридическо лице са 
съставени от представители на всички 
участващи възлагащи органи;

а) взимащите решения органи на 
контролираното юридическо лице са 
съставени от представители на всички 
участващи възлагащи органи, докато 
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един представител може да 
представлява един или много от 
участващите възлагащи органи;

Or. en

Изменение 167
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) тези възлагащи органи са в 
състояние съвместно да упражнят 
решаващо влияние върху 
стратегическите цели и 
съществените решения на 
контролираното юридическо лице;

заличава се

Or. en

Изменение 168
Marian Harkin

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) тези възлагащи органи са в 
състояние съвместно да упражнят 
решаващо влияние върху 
стратегическите цели и 
съществените решения на 
контролираното юридическо лице;

заличава се

Or. en

Изменение 169
Olle Ludvigsson
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Предложение за директива
Член 11 – параграф 3 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) тези възлагащи органи са в 
състояние съвместно да упражнят 
решаващо влияние върху 
стратегическите цели и 
съществените решения на 
контролираното юридическо лице;

заличава се

Or. en

Изменение 170
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3 – алинея 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) контролираното юридическо лице 
не преследва интереси, различни от 
тези на свързаните с него публични 
органи;

заличава се

Or. en

Изменение 171
Marian Harkin

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3 – алинея 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) контролираното юридическо лице 
не преследва интереси, различни от 
тези на свързаните с него публични 
органи;

заличава се

Or. en
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Изменение 172
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3 – алинея 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) контролираното юридическо лице 
не преследва интереси, различни от 
тези на свързаните с него публични 
органи;

заличава се

Or. en

Изменение 173
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3 – алинея 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) контролираното юридическо лице 
не преследва интереси, различни от 
тези на свързаните с него публични 
органи;

заличава се

Or. en

Изменение 174
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3 – алинея 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) контролираното юридическо лице 
не получава други приходи освен 
възстановяването на действително 
извършените разходи от договорите 

заличава се
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за обществени поръчки с възлагащите 
органи.

Or. en

Изменение 175
Marian Harkin

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3 – алинея 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) контролираното юридическо лице 
не получава други приходи освен 
възстановяването на действително 
извършените разходи от договорите 
за обществени поръчки с възлагащите 
органи.

заличава се

Or. en

Изменение 176
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3 – алинея 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) контролираното юридическо лице 
не получава други приходи освен 
възстановяването на действително 
извършените разходи от договорите 
за обществени поръчки с възлагащите 
органи.

заличава се

Or. en

Изменение 177
Sari Essayah
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Предложение за директива
Член 11 – параграф 3 – алинея 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) контролираното юридическо лице 
не получава други приходи освен 
възстановяването на действително 
извършените разходи от договорите 
за обществени поръчки с възлагащите 
органи.

заличава се

Or. en

Изменение 178
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Споразумение, сключено между два 
или повече възлагащи органа, не се 
счита за обществена поръчка по 
смисъла на член 2, параграф 6 от 
настоящата директива, когато са 
изпълнени следните условия в своята 
съвкупност:

заличава се

Or. en

Изменение 179
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Споразумение, сключено между два 
или повече възлагащи органа, не се 
счита за обществена поръчка по 
смисъла на член 2, параграф 6 от 

4. Споразумение, сключено между два 
или повече възлагащи органа, не се 
счита за обществена поръчка по 
смисъла на член 2, параграф 6 от 
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настоящата директива, когато са 
изпълнени следните условия в своята 
съвкупност:

настоящата директива и по този начин 
попада извън приложното поле на 
тази директива, когато са изпълнени 
следните условия в своята съвкупност:

Or. en

Изменение 180
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) споразумението установява реално 
сътрудничество между участващите 
възлагащи органи с цел съвместно 
изпълнение на техните задължения 
за осигуряване на обществени услуги, 
включващо взаимни права и 
задължения на страните;

заличава се

Or. en

Изменение 181
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) споразумението установява реално 
сътрудничество между участващите 
възлагащи органи с цел съвместно
изпълнение на техните задължения за 
осигуряване на обществени услуги, 
включващо взаимни права и 
задължения на страните;

а) целта на партньорството е
изпълнение на задължение за 
обществена услуга, което засяга 
всички участващи публични органи;

Or. en
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Изменение 182
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) споразумението се ръководи 
единствено от съображения, свързани 
с обществения интерес;

заличава се

Or. en

Изменение 183
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) споразумението се ръководи 
единствено от съображения, свързани 
с обществения интерес;

заличава се

Or. en

Изменение 184
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) участващите възлагащи органи не 
изпълняват на свободния пазар повече 
от 10 % от дейностите, изразени в 
оборот, имащи отношение към 
контекста на споразумението;

заличава се

Or. en
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Изменение 185
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) участващите възлагащи органи не 
изпълняват на свободния пазар повече 
от 10 % от дейностите, изразени в 
оборот, имащи отношение към 
контекста на споразумението;

в) участващите публични органи не 
изпълняват на свободния пазар повече 
от 20 % от дейностите, изразени в 
оборот, имащи отношение към 
контекста на споразумението;

Or. en

Изменение 186
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) споразумението не включва 
финансови трансфери между 
участващите възлагащи органи, освен 
съответстващите на 
възстановяването на действително 
извършените разходи за 
строителството, услугите или 
стоките;

заличава се

Or. en

Изменение 187
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) споразумението не включва 
финансови трансфери между 
участващите възлагащи органи, освен 
съответстващите на 
възстановяването на действително 
извършените разходи за 
строителството, услугите или 
стоките;

заличава се

Or. en

Изменение 188
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) няма частно участие в нито един 
от участващите възлагащи органи.

заличава се

Or. en

Изменение 189
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) няма частно участие в нито един от 
участващите възлагащи органи.

д) задължението се извършва 
единствено от въпросните публични 
органи, няма частно участие в нито един 
от участващите възлагащи органи, с 
изключение на формите на правно 
наложено частно участие.

Or. en

Изменение 190
Sari Essayah
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Предложение за директива
Член 11 – параграф 4 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) няма частно участие в нито един от 
участващите възлагащи органи.

д) няма активно частно участие в нито 
един от участващите възлагащи органи.

Or. en

Изменение 191
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отсъствието на частно участие по 
параграфи от 1 до 4 се проверява към 
момента на възлагането на 
поръчката или на сключването на 
споразумението.

заличава се

Or. en

Изменение 192
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отсъствието на частно участие по 
параграфи от 1 до 4 се проверява към 
момента на възлагането на поръчката 
или на сключването на споразумението.

Отсъствието на активно частно участие 
по параграфи от 1 до 4 се проверява към 
момента на възлагането на поръчката 
или на сключването на споразумението.

Or. en

Изменение 193
Olle Ludvigsson
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Предложение за директива
Член 11 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предвидените в параграфи 1–4 
изключения престават да действат 
от момента, в който се появи 
каквото и да е частно участие, което 
предизвиква задължението текущите 
поръчки да се отворят за конкуренция 
по редовните процедури за възлагане 
на обществени поръчки.

заличава се

Or. en

Изменение 194
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предвидените в параграфи 1–4
изключения престават да действат от 
момента, в който се появи каквото и да е 
частно участие, което предизвиква 
задължението текущите поръчки да се 
отворят за конкуренция по редовните 
процедури за възлагане на обществени 
поръчки.

Предвидените в параграфи 1–4 
изключения престават да действат от 
момента, в който се появи каквото и да е 
частно участие, което предизвиква 
задължението текущите поръчки да се 
отворят за конкуренция по редовните 
процедури за възлагане на обществени 
поръчки, освен ако частното участие 
не е правно наложено и/или частното 
участие не е било предвидимо в 
момента на първоначалното 
възлагане.

Or. en
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Изменение 195
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предвидените в параграфи 1–4 
изключения престават да действат от 
момента, в който се появи каквото и да е 
частно участие, което предизвиква 
задължението текущите поръчки да се 
отворят за конкуренция по редовните 
процедури за възлагане на обществени 
поръчки.

Предвидените в параграфи 1–4 
изключения престават да действат от 
момента, в който се появи каквото и да е
активно частно участие, което 
предизвиква задължението текущите 
поръчки да се отворят за конкуренция 
по редовните процедури за възлагане на 
обществени поръчки.

Or. en

Изменение 196
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това прехвърлянето на 
задължения между организации от 
публичния сектор е въпрос на 
вътрешна административна 
организация на държавите членки и 
не подлежи на правилата за 
обществените поръчки.

Or. en

Изменение 197
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 11а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11а
Поръчки за услуги, възлагани въз 
основа на изключителни права

Настоящата директива не се прилага
за обществени поръчки за услуги, 
възлагани от възлагащ орган на друг 
възлагащ орган или на асоциация от 
възлагащи органи, които имат 
изключителни права за 
предоставянето на такива услуги по 
силата на законова, подзаконова или 
административна разпоредба, 
съвместима с Договора.

Or. en

Обосновка

Повторно въвеждане на член 18 от действащата Директива 2004/18/ЕО. Този член е 
важен за операции по услуги от общ икономически интерес, той изключва обществени 
поръчки за услуги, основани на изключително право, заложено в законова, подзаконова 
или административна разпоредба, съвместима с Договора. Съдът на Европейския 
съюз прилага тази разпоредба в дело C-360/96.

Изменение 198
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 15 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Принципи на обществените поръчки Цел и принципи на обществените 
поръчки

Or. en

Изменение 199
Sari Essayah
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Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Целта на настоящата директива 
е да гарантира ефективното 
използване на публичните средства, 
да насърчи висококачествено 
възлагане на поръчки, да укрепи 
конкуренцията и функционирането 
на пазарите за възлагане на 
обществени поръчки и да запази 
равните възможности за 
дружествата и другите доставчици 
да предлагат доставки, услуги или 
обществени поръчки за 
строителство в условията на 
конкурентно наддаване за възлагане 
на обществена поръчка.

Or. en

Изменение 200
Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Икономическите оператори 
спазват задълженията, свързани със 
социалната закрила и защитата на 
заетостта, и с условията на труд, 
приложими за мястото, където ще се 
извършват строителните работи, 
услуги или доставки, както е 
предвидено в законодателството на 
Съюза и националното 
законодателство, и/или 
колективните споразумения или 
разпоредбите на международното 
трудово право, описани в приложение 
XI.
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Or. en

Изменение 201
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Обществените поръчки ще се 
използват за постигане на 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж и за подпомагане 
на общите обществени цели, както и 
за предоставяне на висококачествени 
стоки и услуги. Право на публичните 
органи на всички равнища е да 
решават по какъв начин биха искали 
да възлагат изпълнението и да 
организират услугите си.

Or. en

Изменение 202
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Възлагащите органи трябва да 
гарантират, че изпълнителите имат 
добра репутация и че не са 
извършвали сериозни нарушения на 
националното или международното 
екологично, социално или трудово 
право, или на друго съответно право.

Or. en

Изменение 203
Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Sippel
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Предложение за директива
Член 15 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Възлагащите органи се стремят 
към „най-добро съотношение 
качество-цена“ в политиката за 
обществените поръчки. Това се 
постига чрез възлагане на 
обществената поръчка на най-
икономически изгодната и устойчива 
оферта.

Or. en

Изменение 204
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Икономическите оператори 
прилагат задълженията, свързани със 
социалната закрила и защитата на 
заетостта, и с условията на труд, 
приложими за мястото, където ще се 
извършват строителните работи, 
услуги или доставки, както е 
предвидено в националното 
законодателство, и/или 
колективните споразумения или 
разпоредбите на международното 
трудово право, описани в приложение 
XI, и по-специално Конвенция № 94 на 
МОТ.

Or. en

Изменение 205
Sergio Gaetano Cofferati
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Предложение за директива
Член 15 – параграф 1в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Данните за обществените 
поръчки се правят публично 
достояние.

Or. en

Изменение 206
Marian Harkin

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това при обществените 
поръчки за услуги и строителство, както 
и при обществените поръчки за 
доставки, включващи и услуги или 
дейности по проучване на терена и 
инсталиране, към юридическите лица 
може да бъде предявено изискване да 
посочат в офертата или заявката си за 
участие имената и съответната
професионална квалификация на 
лицата, които ще отговарят за 
изпълнението на съответната поръчка.

Въпреки това при обществените 
поръчки за услуги и строителство, както 
и при обществените поръчки за 
доставки, включващи и услуги или 
дейности по проучване на терена и 
инсталиране, към юридическите лица 
може да бъде предявено изискване да 
посочат в офертата или заявката си за 
участие съответните нива на
професионална квалификация на 
лицата, които ще отговарят за 
изпълнението на съответната поръчка.

Or. en

Изменение 207
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това при обществените Въпреки това при обществените 
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поръчки за услуги и строителство, както 
и при обществените поръчки за 
доставки, включващи и услуги или 
дейности по проучване на терена и 
инсталиране, към юридическите лица 
може да бъде предявено изискване да 
посочат в офертата или заявката си за 
участие имената и съответната 
професионална квалификация на 
лицата, които ще отговарят за 
изпълнението на съответната поръчка.

поръчки за услуги и строителство, както 
и при обществените поръчки за 
доставки, включващи и услуги или 
дейности по проучване на терена и 
инсталиране, към юридическите лица 
може да бъде предявено изискване да 
посочат в офертата или заявката си за 
участие съответната професионална 
квалификация на лицата, които ще 
отговарят за изпълнението на 
съответната поръчка.

Or. en

Изменение 208
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Групи от икономически оператори 
могат да представят оферти или да 
заявят кандидатурите си. Възлагащите 
органи не поставят на такива групи 
специфични условия за участие в 
процедури за възлагане на обществени 
поръчки, които не са поставени на 
индивидуалните кандидати. 
Възлагащите органи не изискват от тези 
групи да приемат определена 
юридическа форма, за да могат да 
представят оферта или заявка за 
участие.

Групи от икономически оператори 
могат да представят оферти или да 
заявят кандидатурите си. Групи от 
икономически оператори, по-
конкретно малки и средни 
предприятия, могат да действат под 
формата на консорциум от 
предприятия. Възлагащите органи не 
поставят на такива групи специфични 
условия за участие в процедури за 
възлагане на обществени поръчки, 
които не са поставени на 
индивидуалните кандидати. 
Възлагащите органи не изискват от тези 
групи да приемат определена 
юридическа форма, за да могат да 
представят оферта или заявка за 
участие.

Or. en
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Изменение 209
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да запазят 
правото на участие в процедури за 
възлагане на обществени поръчки за
защитени предприятия или 
икономически оператори, чиято 
основна цел е интегрирането на 
работници с увреждания или в 
неравностойно положение, или да 
предвидят такива поръчки да бъдат 
изпълнявани по програми за създаване 
на защитени работни места, когато 
над 30 % от служителите на тези 
предприятия, икономически 
оператори или програми са лица с 
увреждания или в неравностойно 
положение.

Държавите членки могат да запазят 
правото на участие в процедури за 
възлагане на обществени поръчки за:

Or. en

Изменение 210
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да запазят 
правото на участие в процедури за 
възлагане на обществени поръчки за 
защитени предприятия или 
икономически оператори, чиято основна 
цел е интегрирането на работници с 
увреждания или в неравностойно 
положение, или да предвидят такива 
поръчки да бъдат изпълнявани по 
програми за създаване на защитени 
работни места, когато над 30 % от 

Държавите членки могат да запазят 
правото на участие в процедури за 
възлагане на обществени поръчки за 
защитени предприятия или 
икономически оператори, чиято основна 
цел е интегрирането на работници с 
увреждания или в неравностойно 
положение, или да предвидят такива 
поръчки да бъдат изпълнявани по 
програми за създаване на защитени 
работни места, когато над 30 % от 
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служителите на тези предприятия, 
икономически оператори или програми 
са лица с увреждания или в 
неравностойно положение.

служителите на тези предприятия, 
икономически оператори или програми 
са лица с увреждания и/или в 
неравностойно положение. „Лица в 
неравностойно положение“ включва, 
наред с другото: безработни, лица, за 
които представлява трудност да се 
интегрират в обществото, лица пред 
риск от изключване, членове на 
уязвими групи и членове на 
малцинства в неравностойно 
положение. Поканата за участие в 
състезателна процедура е възможно 
да включва позоваване на тази 
разпоредба.

Or. en

Обосновка

Изразът „лица в неравностойно положение“ трябва да се уточни, тъй като е много 
по-всеобхватен от термина „хора с увреждания“, използван в настоящите 
директиви. Това определение дава по-голяма правна яснота.

Изменение 211
Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да запазят 
правото на участие в процедури за 
възлагане на обществени поръчки за 
защитени предприятия или 
икономически оператори, чиято основна 
цел е интегрирането на работници с 
увреждания или в неравностойно 
положение, или да предвидят такива 
поръчки да бъдат изпълнявани по 
програми за създаване на защитени 
работни места, когато над 30 % от 
служителите на тези предприятия, 
икономически оператори или програми 
са лица с увреждания или в 

Държавите членки могат да запазят 
правото на участие в процедури за 
възлагане на обществени поръчки за 
защитени предприятия или 
икономически оператори, чиято основна 
цел е интегрирането на работници с 
увреждания или в неравностойно 
положение, или да предвидят такива 
поръчки да бъдат изпълнявани по 
програми за създаване на защитени 
работни места, когато над 30 % от 
служителите на тези предприятия, 
икономически оператори или програми 
са лица с увреждания или в 
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неравностойно положение. неравностойно положение.

Or. de

Обосновка

Настоящото лингвистично изменение следва единствено да уеднакви немския текст с 
оригинала на английски език.

Изменение 212
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) защитени предприятия или да 
предвидят такива поръчки да бъдат 
изпълнявани по програми за създаване 
на защитени работни места, при 
условие че мнозинството от 
въпросните служители са лица с 
увреждания, които не могат да 
работят при обичайни условия или 
лесно да намерят работа на 
обичайния пазар поради естеството 
или сериозността на уврежданията 
си;

Or. en

Изменение 213
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) програми на социалните 
предприятия, чиято основа цел е 
социалната и професионалната
интеграция на работници в 
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неравностойно положение, при 
условие че повече от 30 % от 
служителите на тези икономически 
оператори или програми са с 
увреждания или в неравностойно 
положение.

Or. en

Изменение 214
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Следва да се гарантира защитата 
на интелектуалната собственост на 
оферентите.

Or. en

Изменение 215
Marian Harkin

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Освен ако не е предвидено друго в 
настоящата директива или в 
националното законодателство по 
отношение на достъпа до информация и 
без да се засягат задълженията, свързани 
с обявяването на възложените поръчки 
и с информацията за кандидати и 
оференти по смисъла на членове 48 и 53 
от настоящата директива, възлагащият 
орган не разкрива информация, 
предоставена му от икономическите 
оператори, която те са обозначили като 
поверителна, включително, но не само 

1. Освен ако не е предвидено друго в 
настоящата директива или в 
националното законодателство по 
отношение на достъпа до информация и 
без да се засягат задълженията, свързани
с обявяването на възложените поръчки 
и с информацията за кандидати и 
оференти по смисъла на членове 48 и 53 
от настоящата директива, възлагащият 
орган действа напълно добросъвестно 
и не разкрива информация, 
предоставена му от икономическите 
оператори, която те са обозначили като 
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технически или търговски тайни и 
поверителните аспекти на офертите.

поверителна, включително, но не само 
технически или търговски тайни и 
поверителните аспекти на офертите.

Or. en

Изменение 216
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за директива
Член 18 — параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Възлагащият орган не използва в 
своите състезателни процедури 
изпратената му от икономическите 
оператори информация по време на 
предходна състезателна процедура.

Or. en

Изменение 217
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 21 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите членки, които 
осигуряват защита за държавни 
служители, подаващи сигнали за 
нередности, с цел борба с корупцията 
и други нарушения на гражданското 
право и/или престъпления (в рамките 
на публичния сектор), могат да 
изискат на служител, назначен от 
икономически оператор, да бъде 
осигурена равностойна защита, ако 
икономическият оператор извършва
публично финансирани услуги.

Or. en
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Изменение 218
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 22 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Неправомерни действия заличава се
Кандидатите се задължават в 
началото на процедурата да 
представят клетвена декларация, че 
не са предприели и няма да 
предприемат действия за:

Or. en

Обосновка

Този вид декларация не носи юридически последици и следователно не добавя реална 
стойност. Не се налагат санкции в случаите, когато тази декларация не се изисква 
или не се представи, или когато изпълнителят не спазва високите принципи на 
декларацията.

Изменение 219
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 22 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) неправомерно оказване на влияние 
върху процеса на вземане на решения 
на възлагащия орган или получаване 
на поверителна информация, която 
може да им осигури неправомерни 
предимства в процедурата за 
възлагане на обществени поръчки;

Or. en
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Обосновка

Този вид декларация не носи юридически последици и следователно не добавя реална 
стойност. Не се налагат санкции в случаите, когато тази декларация не се изисква 
или не се представи, или когато изпълнителят не спазва високите принципи на 
декларацията.

Изменение 220
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 22 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) влизане в съглашения с други 
кандидати и оференти, целящи 
изкривяване на конкуренцията;

Or. en

Обосновка

Този вид декларация не носи юридически последици и следователно не добавя реална 
стойност. Не се налагат санкции в случаите, когато тази декларация не се изисква 
или не се представи, или когато изпълнителят не спазва високите принципи на 
декларацията.

Изменение 221
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 22 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) умишлено предоставяне на 
подвеждаща информация, която 
може да окаже съществено влияние 
върху решенията по отношение на 
изключването, подбора или 
възлагането.

Or. en



AM\903863BG.doc 83/165 PE491.021v01-00

BG

Обосновка

Този вид декларация не носи юридически последици и следователно не добавя реална 
стойност. Не се налагат санкции в случаите, когато тази декларация не се изисква 
или не се представи, или когато изпълнителят не спазва високите принципи на 
декларацията.

Изменение 222
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 23 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Настоящата директива не пречи 
на държавите членки да спазват 
Конвенция № 94 на МОТ относно 
трудовите клаузи в договорите за 
обществени поръчки.

Or. en

Изменение 223
Minodora Cliveti

Предложение за директива
Член 24 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. При възлагане на обществени 
поръчки за строителство, доставки 
или услуги, при които възлагащият 
орган е частен бенефициер, а 
притокът на частен капитал е 
повече от 50 %, като остатъкът идва 
от европейските и националните 
публични фондове, въпросното 
строителство, доставки или услуги се 
придобиват в съответствие с 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки, определени в 
настоящата директива, като 
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същевременно надлежно се вземат 
под внимание социалните въпроси. 

Or. ro

Обосновка

Понастоящем се изискват три оферти. Въпреки това, за да се избегнат нередности 
или измама, се препоръчва прилагане на процедурата за възлагане на обществена 
поръчка.

Изменение 224
Marian Harkin

Предложение за директива
Член 25 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Минималният срок за получаване на 
офертите е 40 дни от датата на 
изпращане на обявлението за 
обществената поръчка.

Минималният срок за получаване на 
офертите е 52 дни от датата на 
изпращане на обявлението за 
обществената поръчка.

Or. en

Изменение 225
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 25 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Минималният срок за получаване на 
офертите е 40 дни от датата на 
изпращане на обявлението за 
обществената поръчка.

Минималният срок за получаване на 
офертите е 45 дни от датата на 
изпращане на обявлението за 
обществената поръчка.

Or. en
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Изменение 226
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 25 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато възлагащите органи са 
публикували обявление за 
предварителна информация, което не се 
използва като покана за участие в 
състезателна процедура, минималният 
срок за получаване на оферти по втора 
алинея от параграф 1 от настоящия член 
може да се съкрати до 20 дни, стига 
едновременно да са изпълнени следните 
две условия:

Когато възлагащите органи са 
публикували обявление за 
предварителна информация, което не се 
използва като покана за участие в 
състезателна процедура, минималният 
срок за получаване на оферти по втора 
алинея от параграф 1 от настоящия член 
може да се съкрати до 30 дни, стига 
едновременно да са изпълнени следните 
две условия:

Or. en

Изменение 227
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 25 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Възлагащият орган може да 
съкрати с пет дни срока за получаване 
на оферти, посочени във втора алинея 
от параграф 1, когато допуска 
подаването на офертите с 
електронни средства в съответствие 
с член 19, параграфи 3, 4 и 5.

заличава се

Or. en

Изменение 228
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 26 – параграф 1 – алинея 2



PE491.021v01-00 86/165 AM\903863BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Минималният срок за получаване на 
заявките за участие е 30 дни от датата на 
изпращане на обявлението за поръчката 
или, когато се използва обявление за 
предварителна информация като покана 
за участие в състезателна процедура –
от датата на изпращане на поканата за 
потвърждаване на интерес.

Минималният срок за получаване на 
заявките за участие е 45 дни от датата на 
изпращане на обявлението за поръчката 
или, когато се използва обявление за 
предварителна информация като покана 
за участие в състезателна процедура –
от датата на изпращане на поканата за 
потвърждаване на интерес.

Or. en

Изменение 229
Marian Harkin

Предложение за директива
Член 26 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Минималният срок за получаване на 
заявките за участие е 30 дни от датата на 
изпращане на обявлението за поръчката 
или, когато се използва обявление за 
предварителна информация като покана 
за участие в състезателна процедура –
от датата на изпращане на поканата за 
потвърждаване на интерес.

Минималният срок за получаване на 
заявките за участие е 37 дни от датата на 
изпращане на обявлението за поръчката 
или, когато се използва обявление за 
предварителна информация като покана 
за участие в състезателна процедура –
от датата на изпращане на поканата за 
потвърждаване на интерес.

Or. en

Изменение 230
Marian Harkin

Предложение за директива
Член 26 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Само икономическите оператори,
поканени от възлагащия орган след 
оценката на поисканата от тях 

Само икономическите оператори,
избрани от възлагащия орган след 
оценката на поисканата от тях 
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информация, могат да подават оферта. 
Възлагащите органи могат да 
ограничават броя на подходящите 
кандидати, които да бъдат поканени за 
участие в процедурата, в съответствие с 
член 64.

информация, могат да подават оферта. 
Възлагащите органи могат да 
ограничават броя на подходящите 
кандидати, които да бъдат избрани за 
участие в процедурата, в съответствие с 
член 64.

Or. en

Изменение 231
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 26 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Минималният срок за получаване на 
офертите е 35 дни от датата на 
изпращане на поканата за представяне 
на оферти.

Минималният срок за получаване на 
офертите е 45 дни от датата на 
изпращане на поканата за представяне 
на оферти.

Or. en

Изменение 232
Marian Harkin

Предложение за директива
Член 26 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Минималният срок за получаване на 
офертите е 35 дни от датата на 
изпращане на поканата за представяне 
на оферти.

Минималният срок за получаване на 
офертите е 40 дни от датата на 
изпращане на поканата за представяне 
на оферти.

Or. en

Изменение 233
Marian Harkin



PE491.021v01-00 88/165 AM\903863BG.doc

BG

Предложение за директива
Член 26 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато възлагащите органи са 
публикували обявление за 
предварителна информация, което не се 
използва като покана за участие в 
състезателна процедура, минималният 
срок за получаване на оферти по втора 
алинея от параграф 2 от настоящия член 
може да се съкрати до 15 дни, стига да 
са изпълнени всички долуизброени 
условия:

3. Когато възлагащите органи са 
публикували обявление за 
предварителна информация, което не се 
използва като покана за участие в 
състезателна процедура, минималният 
срок за получаване на оферти по втора 
алинея от параграф 2 от настоящия член 
може по принцип да се съкрати до 36
дни, но при никакви обстоятелства 
до по-малко от 22 дни, стига да са 
изпълнени всички долуизброени 
условия:

Or. en

Изменение 234
Marian Harkin

Предложение за директива
Член 26 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) то е изпратено за публикуване между
45 дни и 12 месеца преди датата на 
изпращане на обявлението за поръчката.

б) то е изпратено за публикуване между
52 дни и 12 месеца преди датата на 
изпращане на обявлението за поръчката.

Or. en

Изменение 235
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 26 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Срокът за получаване на оферти може 
да бъде установен от нецентралните 

4. Срокът за получаване на оферти може 
да бъде установен от нецентралните 
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възлагащи органи чрез взаимно 
споразумение между възлагащия орган 
и подбраните кандидати, при условие че 
всички кандидати разполагат с еднакво 
време, за да изготвят и представят 
своите оферти. Когато не е възможно да 
се постигне споразумение за срока за 
получаване на офертите, възлагащият 
орган поставя срок, който е най-малко
10 дни от датата на поканата за 
представяне на оферти.

възлагащи органи чрез взаимно 
споразумение между възлагащия орган 
и подбраните кандидати, при условие че 
всички кандидати разполагат с еднакво 
време, за да изготвят и представят 
своите оферти. Когато не е възможно да 
се постигне споразумение за срока за 
получаване на офертите, възлагащият 
орган поставя срок, който е най-малко
15 дни от датата на поканата за 
представяне на оферти.

Or. en

Изменение 236
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 26 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Срокът за получаване на оферти по 
параграф 2 може да се съкрати с пет 
дни, когато възлагащият орган 
допуска подаването на офертите с 
електронни средства в съответствие 
с член 19, параграфи 3, 4 и 5.

заличава се

Or. en

Изменение 237
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 26 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Когато възлагащият орган нанася 
корекции в тръжната документация 
по време на сроковете, посочени в 
параграфи 1, 2 3 и 4, тези срокове се 
удължават с 15 дни.
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Or. en

Изменение 238
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Предложение за директива
Член 29 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Само икономическите оператори, 
поканени от възлагащия орган след 
оценката на поисканата от тях 
информация, могат да подават проекти 
за изследване и разработка на иновации, 
чиято цел е удовлетворяване на 
потребностите, установени от 
възлагащия орган, които не могат да се 
удовлетворят от съществуващите 
решения. Поръчката се възлага 
единствено въз основа на критерия за 
възлагане „икономически най-изгодна 
оферта“ в съответствие с член 66, 
параграф 1, буква а).

Само икономическите оператори, 
поканени от възлагащия орган след 
оценката на поисканата от тях 
информация, могат да подават проекти 
за изследване и разработка на иновации, 
чиято цел е удовлетворяване на 
потребностите, установени от 
възлагащия орган, които не могат да се 
удовлетворят от съществуващите 
решения. Поръчката се възлага 
единствено въз основа на критерия за 
възлагане „икономически най-изгодна 
оферта“ в съответствие с член 66, 
параграф 1, буква а) и член 66, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 239
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 29а – заглавие (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 29а
Система с ваучери за услуги

1. При организирането на 
обществените услуги възлагащите 
органи могат да използват система с 
ваучери за услуги, за да дадат на 
потребителите свобода на избор 
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относно доставчика на услуги. 
Възлагащият орган определя 
стойността на ваучера за услуги, 
както и услугите, за които може да 
се използва и съответно клиентите, 
които могат да го използват.
2. Възлагащият орган може да 
определи изискванията, на които 
трябва да отговаря доставчикът на 
услуги, за да бъде включен в 
системата с ваучери за услуги. Тези 
изисквания трябва да бъдат 
недискриминационни и 
пропорционални на предмета на 
услугата. Всички доставчици на 
услуги, които отговарят на 
изискванията, трябва да бъдат 
включени в системата. Списъкът на 
доставчиците на услуги трябва да 
бъде направен обществено достояние.
3. Даден клиент може да избере всеки 
доставчик на услуги в системата с 
ваучери или да реши да не използва 
системата.

Or. en

Изменение 240
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Възлагащите органи имат могат 
използват динамична система за 
покупки при често осъществявани 
покупки, чиито характеристики 
отговарят на техните изисквания във 
вида, в който се предлагат по принцип 
на пазара. Динамичната система за 
покупки се експлоатира като напълно 
електронен процес, отворен за всеки 
икономически оператор, който 

1. Възлагащите органи могат да
използват динамична система за 
покупки при често осъществявани 
покупки, чиито характеристики 
отговарят на техните изисквания във 
вида, в който се предлагат по принцип 
на пазара, и са със стандартизирано 
качество. Динамичната система за 
покупки се експлоатира като напълно 
електронен процес, отворен за всеки 
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удовлетворява критериите за подбор, 
през целия си период на валидност.

икономически оператор, който 
удовлетворява критериите за подбор, 
през целия си период на валидност.

Or. en

Изменение 241
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 36а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 36а
Система с ваучери за услуги

При организирането на 
обществените услуги възлагащите 
органи могат да използват система с 
ваучери за услуги, за да дадат на 
потребителите свобода на избор 
относно доставчика на услуги. 
Възлагащият орган определя 
стойността на ваучера за услуги, 
както и услугите, за които може да 
се използва и съответно клиентите, 
които могат да го използват.
Възлагащият орган може да определи 
изискванията, на които трябва да 
отговаря доставчикът на услуги, за да 
бъде включен в системата с ваучери 
за услуги. Тези изисквания трябва да 
бъдат недискриминационни и 
пропорционални на предмета на 
услугата. Всички доставчици на 
услуги, които отговарят на 
изискванията, трябва да бъдат 
включени в системата. Списъкът на 
доставчиците на услуги трябва да 
бъде направен обществено достояние.
Даден възлагащ орган може също 
така да избира доставчиците на 
услуги, които да бъдат включени в 
системата с ваучери чрез 
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процедурата, предвидена в 
настоящата директива.
Даден клиент може да избере всеки 
доставчик на услуги в системата с 
ваучери или да реши да не използва 
системата.

Or. en

Изменение 242
Sylvana Rapti

Предложение за директива
Член 40 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези характеристики могат да се отнасят 
до конкретния процес за производство 
или осигуряване на заявеното 
строителство, доставки или услуги или 
за всеки друг етап от съответния жизнен 
цикъл по член 2, точка 22.

Тези характеристики могат да се отнасят 
до конкретния процес за производство 
или осигуряване на заявеното 
строителство, доставки или услуги или 
за всеки друг етап от съответния жизнен 
цикъл по член 2, точка 22.

Това може да включва:

Or. en

Изменение 243
Sylvana Rapti

Предложение за директива
Член 40 – параграф 1 – алинея 2 – буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) социални критерии като 
спазването на достойни условия на 
труд, правилата за здраве и 
безопасност, включително и 
защитата на работници, които се 
стремят да подобрят здравето и 
безопасността на работното си 
място, колективното договаряне, 
баланса между половете (напр. равно 
заплащане, равновесие между 
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професионалния и личния живот), 
социалното приобщаване, 
включително възможностите за 
заетост на лица с увреждания, лица в 
неравностойно положение или
уязвими лица (като дългосрочно 
безработни, роми, мигранти, по-
млади или по-възрастни работници), 
достъп до професионално обучение на 
място, участие и консултации на 
потребителите, достъпност, права 
на човека и етична търговия.

Or. en

Изменение 244
Sylvana Rapti

Предложение за директива
Член 40 – параграф 1 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задълженията във връзка със 
социалните условия и условията на 
заетост като здраве и безопасност на 
работното място, включително 
защитата на работниците, които се 
стремят да подобрят здравето и 
безопасността на работното си 
място, социалното осигуряване и 
условията на труд във вида, в който 
са определени от законодателството 
на ЕС и националните законови, 
подзаконови или административни 
разпоредби, арбитражно решение, 
колективни трудови договори и 
разпоредбите на международното 
трудово право, посочени в 
приложение ХІ, които се прилагат на 
мястото, където се извършва 
строителството, услугата или 
доставката, следва да бъдат ясно 
определени от възлагащите органи в 
техническите спецификации, като 
част от абсолютните изисквания за 
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възлагане на обществената поръчка.

Or. en

Изменение 245
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Предложение за директива
Член 40 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

За всички обществени поръчки, чийто 
предмет е предназначен за използване 
от физически лица – независимо дали 
става дума за широката общественост, 
или за персонала на възлагащия орган –
тези технически спецификации са 
изготвени така, че да бъдат съобразени с 
критериите за достъпност за хора с 
увреждания или да бъдат с 
предназначение за всички потребители, 
освен в надлежно обосновани случаи.

За всички обществени поръчки, чийто 
предмет е предназначен за използване 
от физически лица – независимо дали 
става дума за широката общественост, 
или за персонала на възлагащия орган –
тези технически спецификации са 
изготвени така, че да бъдат съобразени с 
критериите за достъпност за хора с 
увреждания или да бъдат с 
предназначение за всички потребители, 
освен, по изключение, в надлежно 
обосновани случаи, които се посочват 
в поканата за участие в 
състезателната процедура и в 
тръжната документация.

Or. en

Изменение 246
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 40 – параграф 2 – алинея 2 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изискванията се отнасят само до 
предмета на поръчката и 
възлагащият орган трябва да е в 
състояние да следи и да контролира 
тяхното спазване.



PE491.021v01-00 96/165 AM\903863BG.doc

BG

Or. en

Изменение 247
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 40 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Без да засягат задължителните 
национални технически правила, 
доколкото те съответстват на правото на 
Съюза, техническите спецификации се 
определят по един от следните 
начини:

3. Без да засягат задължителните 
национални технически правила, 
доколкото те съответстват на правото на 
Съюза, техническите спецификации се 
определят по следния ред на 
приоритетност:

Or. en

Изменение 248
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 40 – параграф 3 – точка -1) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1) чрез позоваване на техническите 
спецификации и по ред на 
приоритетност — на националните 
стандарти, които транспонират 
европейски стандарти, европейски 
технически одобрения, общи 
технически спецификации, 
международни стандарти, други 
технически еталони, установени от 
европейски органи по 
стандартизация, или когато такива 
не съществуват — чрез позоваване на 
националните стандарти, 
националните технически одобрения 
или националните технически 
спецификации, отнасящи се до 
проектирането, метода на 
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изчисление и изпълнение на 
строителството, както и до 
използването на стоките; при всяко 
позоваване се добавят думите „или 
еквивалентно“;

Or. en

Изменение 249
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 40 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) чрез позоваване на техническите 
спецификации и по ред на предимство 
– на националните стандарти, които 
транспонират европейски 
стандарти, европейски технически 
одобрения, общи технически 
спецификации, международни 
стандарти, други технически 
еталони, установени от европейски 
органи по стандартизация, или 
когато такива не съществуват – чрез 
позоваване на националните 
стандарти, националните 
технически одобрения или 
националните технически 
спецификации, отнасящи се до 
проектирането, метода на 
изчисление и изпълнение на 
строителството, както и до 
използването на стоките; при всяко 
позоваване се добавят думите „или 
еквивалентно“;

заличава се

Or. en

Изменение 250
Sari Essayah
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Предложение за директива
Член 40 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) по отношение на изискваният във 
връзка с работните характеристики или 
функционалните изисквания, упоменати 
в буква а), чрез позоваване на 
техническите спецификации, упоменати 
в буква б), като средство за 
предполагане на съответствието с тези 
изисквания;

в) по отношение на изискваният във 
връзка с работните характеристики или 
функционалните изисквания, упоменати 
в буква а), чрез позоваване на 
техническите спецификации, упоменати 
в точка -1), като средство за 
предполагане на съответствието с тези 
изисквания;

Or. en

Изменение 251
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 40 – параграф 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) чрез позоваване на техническите 
спецификации, упоменати в буква б), за 
едни характеристики, а за други – чрез 
позоваване на изискванията във връзка с 
работните характеристики или 
функционалните изисквания, упоменати 
в буква а).

г) чрез позоваване на техническите 
спецификации, упоменати в точка -1), 
за едни характеристики, а за други –
чрез позоваване на изискванията във 
връзка с работните характеристики или 
функционалните изисквания, упоменати 
в буква а).

Or. en

Изменение 252
Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 40 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Освен ако това не е обосновано от 
предмета на поръчката, техническите 

4. Когато това е обосновано от 
предмета на поръчката, техническите 
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спецификации не може да се позовават 
на конкретен модел или източник, или 
на специфичен процес, нито на 
търговска марка, патент, тип или 
специфичен произход или 
производство, което би довело до 
облагодетелстване или елиминиране 
на някои предприятия или някои 
продукти. Подобно позоваване се 
разрешава в изключителни случаи, 
когато е невъзможно предметът на 
поръчката да се опише достатъчно 
точно и разбираемо съгласно параграф 
3. Към това позоваване се добавят 
думите „или еквивалентно“.

спецификации може да се позовават на 
конкретен модел или източник, на 
място на производството или на 
специфичен процес, или на търговска 
марка, патент, тип или специфичен 
произход или производство. Към това 
позоваване се добавят думите „или 
еквивалентно“.

Or. en

Изменение 253
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 41 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато възлагащи органи посочват 
екологични, социални или други 
характеристики на строителство, услуга 
или доставка по отношение на 
изискванията за работните 
характеристики или функционалните 
изисквания по член 40, параграф 3, 
буква а), те могат да изискат това 
строителство, услуги или доставки да 
носят определен етикет, стига всички 
долуизброени условия да бъдат 
изпълнени:

Когато възлагащи органи посочват 
екологични, социални или други 
характеристики на строителство, услуга 
или доставка по отношение на 
изискванията за работните 
характеристики или функционалните 
изисквания по член 40, параграф 3, 
буква а), те могат да изискат това 
строителство, услуги или доставки да 
носят етикети, при условие че 
техните базови стандарти са 
одобрени от органи, признати 
съгласно Директива 98/34/ЕО и:

Or. en

Изменение 254
Olle Ludvigsson
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Предложение за директива
Член 41 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) изискванията за етикета засягат 
единствено характеристики, свързани с 
предмета на поръчката, и са подходящи 
за определяне на характеристиките на 
строителството, доставките или 
услугите, предмет на поръчката;

a) изискванията за етикета засягат 
единствено характеристики, свързани с 
предмета на поръчката или с неговото 
производство, и са подходящи за 
определяне на характеристиките на 
строителството, доставките или 
услугите, предмет на поръчката;

Or. en

Изменение 255
Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 41 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) етикетите са приети съгласно открита 
и прозрачна процедура, в която могат да 
участват всички заинтересовани страни, 
включително държавни органи, 
потребители, производители, 
дистрибутори и екологични 
организации;

в) етикетите са приети съгласно открита 
и прозрачна процедура, в която могат да 
участват всички заинтересовани страни, 
включително държавни органи, 
потребители, производители, 
дистрибутори, екологични организации, 
социални организации и синдикати;

Or. en

Обосновка

Възможността синдикатите да участват в процеса на етикетиране, ако това е 
практика в някои държави членки, следва да остане.

Изменение 256
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 41 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) етикетите са приети съгласно открита 
и прозрачна процедура, в която могат да 
участват всички заинтересовани страни, 
включително държавни органи, 
потребители, производители, 
дистрибутори и екологични 
организации;

в) етикетите са приети съгласно открита 
и прозрачна процедура, в която могат да 
участват всички заинтересовани страни, 
включително държавни органи, 
потребители, производители,
синдикати, дистрибутори и екологични
и социални организации;

Or. en

Изменение 257
Philippe Boulland

Предложение за директива
Член 41 — параграф 1 — алинея 1 — буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) етикетите са приети съгласно открита 
и прозрачна процедура, в която могат да 
участват всички заинтересовани страни, 
включително държавни органи, 
потребители, производители, 
дистрибутори и екологични 
организации;

в) етикетите са приети съгласно открита 
и прозрачна процедура, в която могат да 
участват всички заинтересовани страни, 
включително държавни органи, 
потребители, производители, 
дистрибутори, социални партньори и 
екологични организации;

Or. fr

Изменение 258
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за директива
Член 41 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) етикетите са приети съгласно открита 
и прозрачна процедура, в която могат да 
участват всички заинтересовани страни, 
включително държавни органи, 
потребители, производители, 
дистрибутори и екологични 
организации;

в) етикетите са приети съгласно открита 
и прозрачна процедура, в която могат да 
участват всички заинтересовани страни, 
включително държавни органи, 
потребители, производители, 
дистрибутори, социални организации и 
екологични организации;
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Or. en

Изменение 259
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 41 – параграф 1 – алинея 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) критериите за етикета се определят от 
трето лице, което е независимо от 
икономическия оператор, който прилага 
етикета.

д) критериите за етикета се определят от 
трето лице, акредитирано в 
съответствие с признатите 
стандарти за акредитация, което е 
независимо от икономическия оператор, 
който прилага етикета.

Or. en

Изменение 260
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 41 – параграф 1 – алинея 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) критериите за етикета се определят
от трето лице, което е независимо от 
икономическия оператор, който прилага 
етикета.

д) присъждането и проверката на
етикета се извършват от трето лице, 
което е независимо от икономическия 
оператор, който прилага етикета.

Or. en

Изменение 261
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 41 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи, които изискват 
определен етикет, приемат всички 
еквивалентни етикети, които изпълняват 
изискванията на конкретно посочения 
от тях етикет. При продукти, които 
нямат етикет, възлагащите органи 
приемат също техническото досие на 
производителя или други подходящи 
свидетелства.

Възлагащите органи, които изискват 
определен етикет, приемат всички 
еквивалентни етикети, които изпълняват 
изискванията на конкретно посочения 
от тях етикет. При продукти, които 
нямат етикет, възлагащите органи
могат да приемат също техническото 
досие на производителя или други 
подходящи свидетелства за 
еквивалентност. За да не се 
дискриминират обаче оферентите, 
които инвестират време и средства 
за сертификати, отговорността за 
доказване на еквивалентността по 
отношение на конкретен етикет 
следва да бъде на оферента, който 
иска тя да му се признае.

Or. en

Изменение 262
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 41 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи, които изискват
определен етикет, приемат всички 
еквивалентни етикети, които изпълняват 
изискванията на конкретно посочения 
от тях етикет. При продукти, които 
нямат етикет, възлагащите органи 
приемат също техническото досие на 
производителя или други подходящи 
свидетелства.

Възлагащите органи, които изискват 
етикет, приемат всички еквивалентни 
етикети, които изпълняват изискванията 
на конкретно посочения от тях етикет. 
При продукти, които нямат етикет, 
възлагащите органи приемат също 
техническото досие на производителя 
или други подходящи свидетелства.

Or. en
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Изменение 263
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за директива
Член 43 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Възлагащите органи могат да
разрешават на оферентите да представят 
варианти. Те са длъжни да посочат
дали разрешават варианти в 
обявлението за поръчката или когато 
обявление за предварителна 
информация се използва като покана 
за участие в състезателна процедура 
– в поканата за потвърждаване на 
интерес. Без това посочване 
представянето на варианти не се 
разрешава.

1. Възлагащите органи разрешават на 
оферентите да представят варианти.
Възложителите могат да посочат в 
спецификациите, че не се разрешават 
варианти, както и конкретната 
причина за тази забрана.

Or. en

Изменение 264
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 43 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Възлагащите органи могат да
разрешават на оферентите да представят 
варианти. Те са длъжни да посочат дали 
разрешават варианти в обявлението за 
поръчката или когато обявление за 
предварителна информация се използва 
като покана за участие в състезателна 
процедура – в поканата за 
потвърждаване на интерес. Без това 
посочване представянето на 
варианти не се разрешава.

1. Възлагащите органи разрешават на 
оферентите да представят варианти, 
когато е възможно. Те са длъжни да 
посочат дали разрешават варианти в 
обявлението за поръчката или когато 
обявление за предварителна 
информация се използва като покана за 
участие в състезателна процедура – в 
поканата за потвърждаване на интерес.
Ако не се разрешават варианти, 
възлагащите органи обясняват в 
тръжната документация причината 
за това.

Or. en
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Изменение 265
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за директива
Член 43 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Възлагащите органи, които 
разрешават представянето на 
варианти, излагат в документацията за 
поръчката минималните изисквания, на 
които трябва да отговарят вариантите, и 
специфичните изисквания за тяхното 
представяне, ако има такива. Те са 
длъжни също така да гарантират, че 
избраните критерии за възлагане могат 
успешно да се прилагат както към 
варианти, отговарящи на тези 
минимални изисквания, така и към 
редовните оферти, които не са варианти.

2. Възлагащите органи излагат в 
документацията за поръчката 
минималните изисквания, на които 
трябва да отговарят вариантите, и 
специфичните изисквания за тяхното 
представяне, ако има такива. Те са 
длъжни също така да гарантират, че 
избраните критерии за възлагане могат 
успешно да се прилагат както към 
варианти, отговарящи на тези 
минимални изисквания, така и към 
редовните оферти, които не са варианти.

Or. en

Изменение 266
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за директива
Член 43 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При процедури за възлагане на 
обществени поръчки за доставки или 
услуги, възлагащите органи, които са 
разрешили представянето на 
варианти, не могат да отхвърлят 
вариант само на основание, че изборът 
на този вариант би довел до 
сключването на договор за услуги 
вместо на договор за доставки или 
обратното.

При процедури за възлагане на 
обществени поръчки за доставки или 
услуги, възлагащите органи не могат да 
отхвърлят вариант само на основание, 
че изборът на този вариант би довел до 
сключването на договор за услуги 
вместо на договор за доставки или 
обратното.

Or. en
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Изменение 267
Sylvana Rapti

Предложение за директива
Член 54 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Възлагащите органи могат да решат 
да не възлагат поръчка на оферента, 
подал най-добрата оферта, когато са 
установили, че той не спазва, най-малко 
в еквивалентна степен, задълженията, 
установени от законодателството на 
Съюза в областта на социалното, 
трудовото или екологичното право, 
или разпоредбите на международното
социално или екологично право, 
изброени в приложение XI.

2. Възлагащите органи следва да решат 
да не възлагат поръчка на оферента, 
подал най-добрата оферта, когато са 
установили, че той не спазва, най-малко 
в еквивалентна степен, задълженията, 
установени от законодателството на 
Съюза в областта на екологичното 
право, или задълженията във връзка 
със социалните условия и условията 
на заетост, като здраве и 
безопасност на работното място, 
включително защитата на 
работници, които се стремят да 
подобрят здравето и безопасността 
на работното си място, социалното 
осигуряване и условията на труд във 
вида, в който са определени от 
законодателството на ЕС и
националните законови, подзаконови 
или административни разпоредби, 
арбитражно решение, колективни 
трудови договори и разпоредбите на 
международното трудово право, 
изброени в приложение XI, които се 
прилагат на мястото, където се 
извършва строителството, услугата 
или доставката, включително по 
веригата от подизпълнители.

Or. en

Изменение 268
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 54 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Възлагащите органи могат да решат 
да не възлагат поръчка на оферента, 
подал най-добрата оферта, когато са 
установили, че той не спазва, най-малко 
в еквивалентна степен, задълженията, 
установени от законодателството на 
Съюза в областта на социалното, 
трудовото или екологичното право, или 
разпоредбите на международното 
социално или екологично право, 
изброени в приложение XI.

2. Възлагащите органи могат да решат 
да не възлагат поръчка на оферента, 
подал най-добрата оферта, когато са 
установили, че той не спазва 
задълженията, установени от 
законодателството на Съюза или 
националното законодателство в 
областта на социалното, трудовото или 
екологичното право, или колективните 
споразумения, които се прилагат на 
мястото, където се извършва 
строителството, услугата или 
доставката, или разпоредбите на 
международното социално или 
екологично право, изброени в 
приложение XI, при условие че те са 
свързани с предмета на поръчката.

Or. en

Изменение 269
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 55 – параграф 1 – алинея 1 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) трафик на хора, използване на 
детски труд или други престъпления 
срещу правата на човека.

Or. en

Изменение 270
Sylvana Rapti

Предложение за директива
Член 55 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Икономически оператор се изключва 
от участие в поръчка, когато 
възлагащият орган е запознат с 
решение, което има силата на 
окончателно отсъждане и което 
постановява, че икономическият 
оператор не е изпълнил задължения по 
отношение на плащането на данъци или
осигурителни вноски в съответствие с 
нормативните разпоредби на 
държавата, в която е установен, или 
с тези на държавата членка на 
възлагащия орган.

2. Икономически оператор се изключва 
от участие в поръчка, когато 
възлагащият орган е запознат с 
решение, което има силата на 
окончателно отсъждане и което 
постановява, че икономическият 
оператор не е изпълнил задължения по 
отношение на плащането на данъци,
осигурителни вноски или всякакви 
други задължения във връзка със 
социалните условия и условията на 
заетост, като здравето и 
безопасността на работното място, 
включително защитата на 
работниците, които се стремят да 
подобрят здравето и безопасността 
на работното си място, социалното 
осигуряване и условията на труд във 
вида, в който са определени от 
законодателството на ЕС и 
националните законови, подзаконови
или административни разпоредби, 
арбитражно решение, колективни 
трудови договори и разпоредбите на 
международното трудово право, 
посочени в приложение ХІ, които се 
прилагат на мястото, където се 
извършва строителството, услугата 
или доставката; тези задължения 
следва също така да се прилагат в 
случаи с трансграничен характер, 
когато работници от една държава
членка предоставят услуги в друга 
държава членка.

Or. en

Изменение 271
Philippe Boulland

Предложение за директива
Член 55 — параграф 2а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Икономически оператор се 
изключва автоматично от участие в 
обществена поръчка, когато 
възлагащият орган е запознат с 
нарушаване на задължения, 
установени от законодателството на 
Съюза в областта на социалното, 
трудовото или екологичното право, 
или на разпоредбите на 
международното социално или 
екологично право, изброени в 
приложение XI, включително по 
веригата на доставки; ако веригата 
на доставки се намира изцяло или 
частично в трета страна, 
възлагащият орган може да изключи 
даден икономически оператор, от 
момента, в който е запознат с 
нарушаване на международните 
разпоредби в областта на социалното 
или екологичното право, изброени в 
приложение XI.

Or. fr

Изменение 272
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 55 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащ орган има право да изключи
от участие в обществена поръчка който 
и да е икономически оператор, ако едно 
от следните условия е изпълнено:

Възлагащ орган изключва от участие в 
обществена поръчка който и да е 
икономически оператор, ако едно от 
следните условия е изпълнено:

Or. en
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Изменение 273
Philippe Boulland

Предложение за директива
Член 55 — параграф 3 — алинея 1 — буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) когато е запознат с нарушаване на 
задължения, установени от 
законодателството на Съюза в 
областта на социалното, трудовото 
или екологичното право, или на 
разпоредбите на международното 
социално или екологично право, 
изброени в приложение XI. 
Съблюдаването на 
законодателството на Съюза или на 
международните разпоредби също 
включва съблюдаване в еквивалентна 
степен.

заличава се

Or. fr

Изменение 274
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 55 – параграф 3 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) когато е запознат с нарушаване на 
задължения, установени от 
законодателството на Съюза в 
областта на социалното, трудовото 
или екологичното право, или на
разпоредбите на международното 
социално или екологично право, 
изброени в приложение XI. 
Съблюдаването на законодателството 
на Съюза или на международните
разпоредби също включва съблюдаване 
в еквивалентна степен.

a) когато е запознат с нарушаване на 
задължения в областта на 
екологичното, социалното и 
трудовото право, установени от 
законодателството на Съюза и 
националните законови, подзаконови 
или административни разпоредби, 
арбитражно решение, колективни 
споразумения и договори, и на 
разпоредбите на международното 
социално или екологично право, 
изброени в приложение XI, които се 
прилагат на мястото, където се 
извършва строителството, услугата 
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или доставката, включително по 
веригата от подизпълнители. 
Съблюдаването на тези разпоредби 
също включва съблюдаване в 
еквивалентна степен.

Or. en

Изменение 275
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 55 – параграф 3 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) когато възлагащият орган може да 
демонстрира по някакъв начин, че 
икономическият оператор е виновен за 
други тежки професионални нарушения;

в) когато възлагащият орган може да 
демонстрира по някакъв начин, че 
икономическият оператор е виновен за 
други тежки професионални нарушения;
сериозно нарушаване на 
националните социални, екологични 
или трудови закони в неговата 
държава или в държавата на 
възлагащия орган, или сериозно 
пренебрегване на здравето и 
безопасността на работниците;

Or. en

Изменение 276
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 55 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всеки кандидат или оферент, попаднал 
в една от ситуациите по параграфи 1, 2 и 
3, може да представи на възлагащия 
орган свидетелства, демонстриращи
неговата надеждност, независимо от 
наличието на съответните основания за 

Ако кандидат или оферент, попаднал в 
една от ситуациите по параграфи 1, 2 и 
3, представи на възлагащия орган 
свидетелства, демонстриращи неговата 
надеждност или, ако е целесъобразно, 
надеждността на неговите 
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изключване. подизпълнители, независимо от 
наличието на съответните основания за 
изключване възлагащият орган може 
да преразгледа изключването на 
офертата.

Or. en

Обосновка

Важно е да се обърне действието на настоящия член. Не е редно операторът да се 
„изчиства“ сам, а възлагащият орган следва да бъде този, който взима решение 
против изключването, ако бъдат представени доказателства.

Изменение 277
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 56 – параграф 1 – алинея 1 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) спазването на правилата и 
стандартите в областта на здравето 
и безопасността, социалното и 
трудовото право, определени от 
законодателството на Съюза и 
националното законодателство, и от 
колективните споразумения, които се 
прилагат на мястото, където се 
извършва строителството, услугата 
или доставката.

Or. en

Обосновка

Критериите за подбор следва да обхванат социалната и трудовата защита, както и 
условията на труд.

Изменение 278
Birgit Sippel
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Предложение за директива
Член 56 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Те не са длъжни да налагат всички 
условия, изброени в параграфи 2, 3 и 4,
но нямат право да поставят 
изисквания, различни от тях.

Те не са длъжни да налагат всички 
условия, изброени в параграфи 2, 3 и 4,
и имат право да поставят изисквания, 
различни от тях.

Or. en

Обосновка

Списъкът с критерии за подбор следва да остане неизчерпателен.

Изменение 279
Jutta Steinruck

Предложение за директива
Член 56 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи ограничават 
условията за участие само до 
необходимите за гарантиране, че 
кандидат или оферент има както 
правните и финансовите възможности, 
така и търговските и техническите 
способности да изпълни възлаганата 
поръчка. Всички изисквания са свързани 
с предмета на поръчката и строго 
пропорционални на него, като се отчита 
необходимостта да се гарантира реална
конкуренция.

Възлагащите органи ограничават 
условията за участие само до 
необходимите за гарантиране, че 
кандидат или оферент има както 
правните и финансовите възможности, 
така и търговските и техническите 
способности да изпълни възлаганата 
поръчка. Всички изисквания са свързани 
с предмета на поръчката, като се отчита 
необходимостта да се гарантира
справедлива конкуренция. При това 
спазването на регламентираните от 
колективния трудов договор социални 
стандарти е изрично допустимо като 
критерий и трябва да се тълкува в 
полза на кандидата. При това е 
допустимо определянето от 
възлагащия орган на минимални 
равнища на заплащане и социални 
стандарти, особено при липса на 
колективно трудово договаряне.
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Or. de

Изменение 280
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 56 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на техническите и 
професионалните способности 
възлагащите органи могат да изискват 
от икономическите оператори да 
притежават необходимите човешки и 
технически ресурси и опит за
изпълнение на поръчката спрямо 
подходящ стандарт за качество. 
Възлагащият орган може да реши, че 
икономическите оператори няма да
изпълнят поръчката спрямо подходящ 
стандарт за качество, когато е 
установил, че те имат конфликт на 
интереси, който би могъл да се отрази 
неблагоприятно на изпълнението на 
поръчката.

По отношение на техническите и 
професионалните способности 
възлагащите органи изискват от 
икономическите оператори да 
притежават необходимите човешки и 
технически ресурси и опит или да са 
предвидили мерки за достъп до тях 
или за придобиването им, за да 
осигурят изпълнението на поръчката 
спрямо подходящ стандарт за качество
и, когато се изисква от възлагащия 
орган, в съответствие с клауза за 
изпълнение на поръчката, определена 
в съответствие с членове 70 и 71. 
Възлагащият орган може да реши, че 
икономическите оператори няма да
гарантират изпълнението на
поръчката спрямо подходящ стандарт за 
качество, когато е установил, че те имат 
конфликт на интереси, който би могъл 
да се отрази неблагоприятно на 
изпълнението на поръчката.

Or. en

Изменение 281
Inês Cristina Zuber

Предложение за директива
Член 56 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Обществените поръчки, по-
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специално в по-слабите икономики, се 
насочват спрямо националните 
предпочитания към стимулиране на 
националното производство, 
дейността на МСП и по-късите 
вериги на доставки, които са по-
социално и екологично устойчиви.

Or. pt

Изменение 282
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 56 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Този член се прилага също за 
процедурите за възлагане на 
подизпълнители и за 
подизпълнителите.

Or. en

Изменение 283
Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 57 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) са в състояние при поискване и без 
забавяне да представят съпътстващата 
документация, поискана от възлагащите 
органи в съответствие с членове 59, 60 и 
когато е уместно – членове 61 и 63.

г) са в състояние при поискване и без 
забавяне да представят съпътстващата 
документация, поискана от възлагащите 
органи в съответствие с членове 59, 60 и 
когато е уместно – член 61, член 62, 
параграф 1 и член 63.

Or. en
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Обосновка

Когато даден икономически оператор разчита на участието на други субекти по 
отношение на посочените в член 56 критерии за подбор, съгласно член 62, параграф 1 
е необходимо да докаже на възлагащия орган, че той ще разполага с необходимите 
ресурси. Докато една декларация от собствено име може да бъде достатъчна на 
предварителен етап, доказателството, което би отговаряло на критериите за 
подбор, може да включва документ, който се получава от друго лице. Това 
доказателство трябва да бъде представено преди възлагането на поръчката.

Изменение 284
Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 57 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди да възложи поръчката, 
възлагащият орган изисква от оферента, 
на когото е решил да я възложи, да 
представи документацията в 
съответствие с членове 59 и 60 и когато 
е уместно – член 61. Възлагащият орган 
може да покани икономическите 
оператори да допълнят или изяснят 
сертификатите и документите, 
представени по членове 59, 60 и 61.

Преди да възложи поръчката, 
възлагащият орган изисква от оферента, 
на когото е решил да я възложи, да 
представи документацията в 
съответствие с членове 59 и 60 и когато 
е уместно – член 61. Възлагащият орган 
може да покани икономическите 
оператори да допълнят или изяснят 
сертификатите и документите, 
представени по членове 59, 60, 61 и
член 62, параграф 1.

Or. en

Изменение 285
Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 57 – параграф 3 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Националните органи създават 
сигурни онлайн хранилища за 
сертификати, в които 
предприятията могат да внасят 
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всички съответни документи веднъж 
на всеки две години. Тази 
документация е достъпна за всички 
възлагащи органи на всички равнища 
чрез предоставяне на личен 
идентификационен номер.

Or. en

Изменение 286
Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 60 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Доказателството за икономическото и 
финансовото състояние на
икономическия оператор може по 
принцип да се представи посредством 
едно или няколко от свидетелствата, 
изброени в приложение XIV, част 1.

Доказателството за икономическото и 
финансовото състояние, както и за 
спазването на правилата и 
стандартите в областта на здравето 
и безопасността, социалното и 
трудовото право, определени от 
законодателството на Съюза и 
националното законодателство, и от 
колективните споразумения, които се 
прилагат на мястото, където се 
извършва строителството, услугата 
или доставката, може по принцип да 
се представи посредством едно или 
няколко от свидетелствата, изброени в 
приложение XIV, част 1.

Or. en

Изменение 287
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 60 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Доказателство, че при 
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изготвянето на офертите си 
кандидатите или оферентите са 
взели предвид задълженията, 
свързани с разпоредбите за закрила на 
заетостта и условията на труд, 
които са в сила на мястото, където 
трябва да бъде извършено 
строителството или да бъде 
предоставена услугата.

Or. en

Обосновка

Напълно съответства на разпоредбите на член 27, параграф 2 от неотдавнашната 
Директива 2004/18/ЕО относно процедурите за възлагане на обществени поръчки. 
Няма причина тази разпоредба с полезни разяснения да отпадне.

Изменение 288
Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 61 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Стандарти за осигуряване на качеството 
и стандарти за екологично управление

Стандарти за осигуряване на 
качеството, социални стандарти и 
стандарти за екологично управление

Or. en

Изменение 289
Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 61 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Възлагащите органи може да 
изискат представянето на 
сертификати, изготвени от 
независими публични органи, 
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доказващи, че икономическият 
оператор спазва правилата и 
стандартите в областта на здравето 
и безопасността, социалното и 
трудовото право, определени от 
законодателството на Съюза и 
националното законодателство, и от 
колективните споразумения, които се 
прилагат на мястото, където ще се 
извърши строителството, услугата 
или доставката.

Or. en

Изменение 290
Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 61 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При поискване държавите членки 
предоставят на други държави членки в 
съответствие с член 88 всяка 
информация, имаща отношение към 
документите, представени като 
свидетелство за съответствие със 
стандартите за качество и екологично 
управление по параграфи 1 и 2 от
настоящия член.

3. При поискване държавите членки 
предоставят на други държави членки в 
съответствие с член 88 всяка 
информация, имаща отношение към 
документите, представени като 
свидетелство за съответствие със 
стандартите за качество, екологично 
управление и социалните стандарти
по параграфи 1, 2 и 2а от настоящия 
член.

Or. en

Изменение 291
Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 63 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информацията, която може да бъде Информацията, която може да бъде 
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извлечена от регистрацията в 
официални списъци или сертификат, не 
може да бъде оспорвана без наличието 
на основание. По отношение на 
плащането на вноските за социално 
осигуряване и данъците от всеки вписан 
икономически оператор може бъде 
изискван допълнителен сертификат по 
повод възлагането на обществена 
поръчка.

извлечена от регистрацията в 
официални списъци или сертификат, не 
може да бъде оспорвана без наличието 
на основание. По отношение на 
плащането на вноските за социално 
осигуряване и данъците от всеки вписан 
икономически оператор се изисква
допълнителен сертификат по повод 
възлагането на обществена поръчка.

Or. en

Изменение 292
Nadja Hirsch

Предложение за директива
Член 66 – параграф 1 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат националните 
законови, подзаконови или 
административни разпоредби 
относно заплащането на определени 
услуги, критерият, по който 
възлагащите органи възлагат 
обществените поръчки, е един от 
следните:

заличава се

Or. de

Изменение 293
Nadja Hirsch

Предложение за директива
Член 66 – параграф 1 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат националните 
законови, подзаконови или 
административни разпоредби относно 
заплащането на определени услуги,

Без да се засягат националните 
законови, подзаконови или 
административни разпоредби относно 
заплащането на определени услуги,
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критерият, по който възлагащите 
органи възлагат обществените 
поръчки, е един от следните:

обществената поръчка се възлага на 
икономически най-изгодната оферта. 
Възлагащият орган може да определи 
съотношението качество-цена, което 
е необходимо да бъде установено, въз 
основа на подхода за оценка на 
разходите за целия жизнен цикъл 
съгласно условията по член 67.

Or. de

Изменение 294
Jutta Steinruck

Предложение за директива
Член 66 – параграф 1 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат националните 
законови, подзаконови или 
административни разпоредби относно 
заплащането на определени услуги, 
критерият, по който възлагащите органи 
възлагат обществените поръчки, е един 
от следните:

Без да се засягат националните 
законови, подзаконови или 
административни разпоредби относно 
заплащането на определени услуги, 
критерият, по който възлагащите органи 
възлагат обществените поръчки, е
икономически най-изгодната и 
устойчива оферта, която е в 
съответствие с определените в 
колективното трудово договаряне 
разпоредби.

Or. de

Изменение 295
Philippe Boulland

Предложение за директива
Член 66 — параграф 1 — алинея 1 — уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат националните 
законови, подзаконови или 
административни разпоредби относно 

Без да се засягат националните 
законови, подзаконови или 
административни разпоредби относно 
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заплащането на определени услуги, 
критерият, по който възлагащите органи 
възлагат обществените поръчки, е един 
от следните:

заплащането на определени услуги, и 
при зачитане на минималните 
социални стандарти, критерият, по 
който възлагащите органи възлагат 
обществените поръчки, е един от 
следните:

Or. fr

Изменение 296
Nadja Hirsch

Предложение за директива
Член 66 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) икономически най-изгодна оферта; заличава се

Or. de

Изменение 297
Jutta Steinruck

Предложение за директива
Член 66 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) икономически най-изгодна оферта; заличава се

Or. de

Изменение 298
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 66 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) икономически най-изгодна оферта; a) социално, екологично и
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икономически най-изгодна оферта;

Or. en

Изменение 299
Nadja Hirsch

Предложение за директива
Член 66 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-ниски разходи. заличава се

Or. de

Изменение 300
Jutta Steinruck

Предложение за директива
Член 66 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-ниски разходи. заличава се

Or. de

Изменение 301
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 66 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-ниски разходи. б) най-ниски разходи. Когато 
поръчката се възлага въз основа на 
най-ниската цена, в обявлението за 
поръчката или в поканата за 
потвърждаване на интерес 
възлагащият орган предоставя 
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конкретно обяснение за съответните 
причини.

Or. en

Изменение 302
Philippe Boulland

Предложение за директива
Член 66 — параграф 1 — алинея 1 — буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) новаторски качествени социални 
критерии.

Or. fr

Изменение 303
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 66 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Икономически най-изгодната оферта 
по параграф 1, буква а) от гледна точка 
на възлагащия орган се определя въз 
основа на критерии, свързани с 
предмета на въпросната обществена 
поръчка. Тези критерии включват, освен 
цената или разходите по параграф 1, 
буква б), и други критерии, свързани с 
предмета на въпросната обществена 
поръчка, като:

2. Икономически, социално и 
екологично най-изгодната оферта по 
параграф 1, буква а) от гледна точка на 
възлагащия орган се определя въз 
основа на критерии, свързани с 
предмета на въпросната обществена 
поръчка. Тези критерии включват, освен 
цената или разходите по параграф 1, 
буква б), и други критерии, свързани с 
предмета или производството на
предмета на въпросната обществена 
поръчка, като:

Or. en
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Изменение 304
Philippe Boulland

Предложение за директива
Член 66 — параграф 2 — уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Икономически най-изгодната оферта 
по параграф 1, буква а) от гледна точка 
на възлагащия орган се определя въз 
основа на критерии, свързани с 
предмета на въпросната обществена 
поръчка. Тези критерии включват, освен 
цената или разходите по параграф 1, 
буква б), и други критерии, свързани с 
предмета на въпросната обществена 
поръчка, като:

2. Икономически най-изгодната оферта 
по параграф 1, буква а) от гледна точка 
на възлагащия орган се определя въз 
основа на критерии, свързани с 
предмета на въпросната обществена 
поръчка. Тези критерии включват, освен 
цената или разходите по параграф 1, 
буква б) и зачитането на 
минималните социални стандарти, и 
други критерии, свързани с предмета на 
въпросната обществена поръчка, като:

Or. fr

Изменение 305
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за директива
Член 66 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) качество, включително технически 
качества, естетически и функционални 
характеристики, достъпност, 
предназначение за всички потребители,
екологични характеристики и
новаторски характер;

а) качество, включително технически 
качества, естетически и функционални 
характеристики, достъпност, 
предназначение за всички потребители, 
новаторски характер и въздействие 
върху околната среда по време на 
жизнения цикъл;

Or. lt

Изменение 306
Birgit Sippel
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Предложение за директива
Член 66 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за поръчки за услуги и поръчки, 
включващи строително проектиране, 
могат да се вземат под внимание 
организацията, квалификацията и опита 
на персонала, на когото е възложено 
изпълнението на въпросната поръчка, 
вследствие на което след възлагането на 
поръчката този персонал може да се 
замества единствено със съгласието на 
възлагащия орган, който трябва да 
провери дали заместниците осигуряват 
еквивалентна организация и качество;

б) за поръчки за услуги и поръчки, 
включващи строително проектиране, 
могат да се вземат под внимание 
организацията, квалификацията и опита 
на персонала, на когото е възложено 
изпълнението на въпросната поръчка,
както и квалификацията и 
професионалното поведение на всеки 
подизпълнител, вследствие на което 
след възлагането на поръчката този 
персонал може да се замества 
единствено със съгласието на 
възлагащия орган, който трябва да 
провери дали заместниците осигуряват 
еквивалентна организация,
квалификация и опит;

Or. en

Изменение 307
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 66 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за поръчки за услуги и поръчки, 
включващи строително проектиране, 
могат да се вземат под внимание 
организацията, квалификацията и опита 
на персонала, на когото е възложено 
изпълнението на въпросната поръчка, 
вследствие на което след възлагането на 
поръчката този персонал може да се 
замества единствено със съгласието на 
възлагащия орган, който трябва да 
провери дали заместниците осигуряват 
еквивалентна организация и качество;

б) за поръчки за услуги и поръчки, 
включващи строително проектиране, 
могат да се вземат под внимание 
организацията, квалификацията и опита 
на персонала, на когото е възложено 
изпълнението на въпросната поръчка,
както и възможностите, 
способностите и професионалното 
поведение на всеки подизпълнител,
вследствие на което след възлагането на 
поръчката този персонал може да се 
замества и по-нататъшно възлагане 
на подизпълнители може да се 
допуска единствено със съгласието на 
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възлагащия орган, който трябва да 
провери дали заместниците или новите 
подизпълнители осигуряват 
еквивалентна организация и качество;

Or. en

Изменение 308
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Предложение за директива
Член 66 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) конкретния процес за производство 
или осигуряване на заявеното 
строителство, доставки или услуги 
или за всеки друг етап от съответния 
жизнен цикъл по точка 22 от член 2, 
доколкото тези критерии са посочени 
съгласно член 4 и засягат фактори, 
участващи пряко в тези процеси и 
характеризират конкретния процес 
за производство или осигуряване на 
заявеното строителство, доставки 
или услуги.

заличава се

Or. en

Изменение 309
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 66 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случая по параграф 1, буква а) 
възлагащият орган посочва в 
обявлението за поръчката, в поканата за 
потвърждаване на интерес, в 
документите за обществената поръчка 
или – при състезателен диалог – в 

В случая по параграф 1, буква а) 
възлагащият орган посочва в 
обявлението за поръчката, в поканата за 
потвърждаване на интерес, в 
документите за обществената поръчка 
или – при състезателен диалог – в 
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описателния документ, относителната 
тежест, която определя за всеки от 
избраните критерии за определяне на 
икономически най-изгодната оферта.

описателния документ, относителната 
тежест, която определя за всеки от 
избраните критерии за определяне на 
икономически, социално и екологично
най-изгодната оферта.

Or. en

Изменение 310
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 67 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) външните екологични разходи, 
свързани пряко с жизнения цикъл, стига 
тяхната парична стойност да може да се 
определи и провери, които могат да 
включват разходите за емисиите на 
парникови газове и други емисии на 
замърсители, както и други разходи за 
намаляване на въздействието върху 
изменението на климата.

б) външните разходи като социални 
и/или екологични разходи, свързани 
пряко с жизнения цикъл, стига тяхната 
парична стойност да може да се 
определи и провери, които могат да 
включват разходите за емисиите на 
парникови газове и други емисии на 
замърсители, както и други разходи за 
намаляване на въздействието върху 
изменението на климата.

Or. en

Изменение 311
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Предложение за директива
Член 67 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато възлагащите органи оценяват 
разходите чрез подхода за оценка на 
разходите за целия жизнен цикъл, те 
посочват в документите за 
обществените поръчки използваната 
методология за изчисляване на 
разходите за целия жизнен цикъл. 

Когато възлагащите органи оценяват 
разходите чрез подхода за оценка на 
разходите за целия жизнен цикъл, те 
посочват в документите за 
обществените поръчки използваната 
методология за изчисляване на 
разходите за целия жизнен цикъл. 
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Използваната методология трябва да 
отговаря на следните условия:

Използваната методология трябва да
бъде опростена, за да бъде достъпна 
за МСП, и трябва да отговаря на 
следните условия:

Or. en

Изменение 312
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 67 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато възлагащите органи оценяват 
разходите чрез подхода за оценка на 
разходите за целия жизнен цикъл, те 
посочват в документите за 
обществените поръчки използваната 
методология за изчисляване на 
разходите за целия жизнен цикъл. 
Използваната методология трябва да 
отговаря на следните условия:

Когато възлагащите органи оценяват 
разходите чрез подхода за оценка на 
разходите за целия жизнен цикъл, те 
посочват в документите за 
обществените поръчки използваната 
методология за изчисляване на 
разходите за целия жизнен цикъл и 
предоставят метода за изчисляване 
на разходите за целия жизнен цикъл 
на всеки оферент. Използваната 
методология трябва да отговаря на 
следните условия:

Or. en

Изменение 313
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Предложение за директива
Член 67 – параграф 2 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да е изготвена въз основа на научна 
информация или на други обективно 
проверими и недискриминиращи 
критерии;

а) да е изготвена в тясно 
сътрудничество със 
заинтересованите страни, въз основа 
на научна информация или на други 
обективно проверими и 
недискриминиращи критерии;
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Or. en

Изменение 314
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 67 – параграф 2 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да е създадена за многократно или 
непрекъснато приложение;

заличава се

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба изключва възможността за прилагане на специално разработена 
методология, подходяща за един единствен вид договор, което е допустимо съгласно 
настоящите директиви.

Изменение 315
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Предложение за директива
Член 67 – параграф 2 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да е създадена за многократно или 
непрекъснато приложение;

б) да е изпробвана и проверена от 
доставчиците и да е създадена за 
многократно или непрекъснато 
приложение;

Or. en

Изменение 316
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 67 – параграф 2 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи позволяват на 
икономическите оператори, в т.ч. 
икономическите оператори от трети 
държави, да прилагат различни 
методологии за установяване на 
разходите за целия жизнен цикъл на 
своето предложение, ако те докажат, че 
въпросната методология отговаря на 
изискванията по букви а), б) и в) и е 
еквивалентна на посочената от 
възлагащия орган методология.

Възлагащите органи позволяват на 
икономическите оператори, в т.ч. 
икономическите оператори от трети 
държави, да прилагат различни 
методологии за установяване на 
разходите за целия жизнен цикъл на 
своето предложение, ако те докажат, че 
въпросната методология отговаря на 
изискванията по букви а), б) и в) и е 
еквивалентна на посочената от 
възлагащия орган методология. За да не 
се дискриминират обаче оферентите, 
които инвестират време и средства, 
за да спазят посочената от 
възлагащия орган методология, 
възлагащите органи могат да 
поискат документ, заверен от трета 
страна, като доказателство за 
наличието на еквивалентност.

Or. en

Изменение 317
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 67 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато обща методология за 
изчисляване на разходите за целия 
жизнен цикъл бъде приета като част от 
законодателен акт на Съюза, 
включително чрез делегирани актове
съгласно законодателството в 
конкретните сектори, тя се прилага, 
когато оценката на разходите за 
целия жизнен цикъл е включена в 
критериите за възлагане по член 66, 
параграф 1.

Всяка обща методология за изчисляване 
на разходите за целия жизнен цикъл,
приета като част от законодателен акт 
на Съюза съгласно законодателството в 
конкретните сектори или като част от 
европейска техническа спецификация,
се счита, че отговаря на критериите, 
посочени в параграф 2, и може да бъде
включена в критериите за възлагане по 
член 66, параграф 1.

Or. en



PE491.021v01-00 132/165 AM\903863BG.doc

BG

Обосновка

Възлагащите органи следва да бъдат насърчавани да взимат под внимание разходите 
за целия жизнен цикъл. Разработването на метода за изчисляване обаче все още 
среща проблеми. Въвеждането на задължение за използване на метода на ЕС е 
прекалено амбициозно, още повече че европейското законодателство за обществените 
поръчки определя минимални изисквания, а възлагащите органи могат да поставят и 
по-високи изисквания, стига те да са в съответствие с принципите на Договора и със 
специфичните изисквания на критериите за възлагане.

Изменение 318
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Предложение за директива
Член 67 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато обща методология за 
изчисляване на разходите за целия 
жизнен цикъл бъде приета като част от 
законодателен акт на Съюза, 
включително чрез делегирани актове 
съгласно законодателството в 
конкретните сектори, тя се прилага, 
когато оценката на разходите за целия 
жизнен цикъл е включена в критериите 
за възлагане по член 66, параграф 1.

Когато обща методология за 
изчисляване на разходите за целия 
жизнен цикъл бъде приета като част от 
законодателен акт на Съюза, 
включително чрез делегирани актове 
съгласно законодателството в 
конкретните сектори, тези 
законодателни актове се приемат 
след подробни консултации със 
заинтересованите страни. Общите 
методологии се прилагат, когато 
оценката на разходите за целия жизнен 
цикъл е включена в критериите за 
възлагане по член 66, параграф 1.

Or. en

Изменение 319
Stephen Hughes

Предложение за директива
Член 69 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) цената или начислените а) цената или начислените 
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разходи са с повече от 50 % по-
ниски от средната цена или 
разходи на останалите оферти;

разходи са с повече от 25 % по-
ниски от средната цена или 
разходи на останалите оферти, 
или с 15 % при услугите и 
поръчките за трудоемки 
строителни дейности;

Or. enОбосновка

Достатъчно е едно условие, за да се установи дали офертата е с необичайно ниска 
стойност. Праговете от 50 % и 10 % са прекалено високи и е необходимо да бъдат 
значително намалени, особено когато разходите за труд при услугите и поръчките за 
строителство съставляват основна част от поръчката, което може да доведе до 
занижаване на заплатите и условията.

Изменение 320
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 69 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) цената или начислените разходи са с 
повече от 20 % по-ниски от цената или 
разходите на втората най-ниска оферта;

б) цената или начислените разходи са с 
повече от 30 % по-ниски от цената или 
разходите на втората най-ниска оферта;

Or. en

Изменение 321
Stephen Hughes

Предложение за директива
Член 69 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) цената или начислените разходи са с 
повече от 20 % по-ниски от цената или 
разходите на втората най-ниска оферта;

б) цената или начислените разходи са с 
повече от 10 % по-ниски от цената или 
разходите на втората най-ниска оферта;

Or. en
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Обосновка

Достатъчно е едно условие, за да се установи дали офертата е с необичайно ниска 
стойност. Праговете от 50 % и 10 % са прекалено високи и е необходимо да бъдат 
значително намалени, особено когато разходите за труд при услугите и поръчките за 
строителство съставляват основна част от поръчката, което може да доведе до 
занижаване на заплатите и условията.

Изменение 322
Stephen Hughes

Предложение за директива
Член 69 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подадени са най-малко пет оферти. заличава се

Or. en

Обосновка

Правилата за офертите с необичайно ниска стойност трябва да се прилагат 
независимо от броя на подадените оферти.

Изменение 323
Stephen Hughes

Предложение за директива
Член 69 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато стойността по офертите 
изглежда необичайно ниска по други 
причини, възлагащите органи също 
могат да поискат такива обяснения.

2. Когато стойността по офертите 
изглежда необичайно ниска: 

а) поради използването на 
подизпълнители или

б) по други причини, 
възлагащите органи също 
изискват такива обяснения, по-
специално в случаите, когато 
цената или начислените 
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разходи са по-ниски от цената 
или извършените разходи от 
настоящия оператор или 
когато цената или 
начислените разходи са по-
ниски от цените в резултат на 
други настоящи и подобни 
процедури за обществени 
поръчки.

Or. en

Изменение 324
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 69 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато стойността по офертите 
изглежда необичайно ниска по други 
причини, възлагащите органи също
могат да поискат такива обяснения.

2. Когато стойността по офертите 
изглежда необичайно ниска по други 
причини, възлагащите органи също
изискват такива обяснения, по-
специално в случаите, когато цената 
или начислените разходи са по-ниски 
от цената или извършените разходи 
от настоящия оператор или когато 
цената или начислените разходи са 
по-ниски от цените в резултат на 
други настоящи и подобни процедури 
за обществени поръчки.

Or. en

Изменение 325
Stephen Hughes

Предложение за директива
Член 69 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обясненията по параграфи 1 и 2 могат 
по-конкретно да се отнасят до:

Обясненията по параграфи 1 и 2 се 
отнасят по-конкретно до:
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Or. en

Изменение 326
Stephen Hughes

Предложение за директива
Член 69 – параграф 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) спазването, най-малко в 
еквивалентна степен, на 
задължения, установени от 
законодателството на Съюза в 
областта на социалното, 
трудовото или екологичното 
право, или на разпоредбите на 
международното социално или 
екологично право, изброени в 
приложение XI, или където това 
не е приложимо – други 
разпоредби, осигуряващи 
еквивалентно ниво на защита;

г) спазването на разпоредбите,
свързани със социалната и 
трудовата защита и с 
условията на труд, които се 
прилагат на мястото, където 
ще се извърши 
строителството, услугата или 
доставката, както е 
предвидено в националното 
законодателство и/или 
колективните споразумения 
или в разпоредбите на 
международното трудово право, 
изброени в приложение XI;

Or. en

Обосновка

Спазването на трудовото и социалното законодателство трябва да се добави като 
основание за цената или разходите на дадена дейност или услуга. Направените 
промени са с цел да се гарантира, че даден оператор не може да спечели търга, ако не 
спазва социалното и трудовото законодателство.

Изменение 327
Sylvana Rapti

Предложение за директива
Член 69 – параграф 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) спазването, най-малко в 
еквивалентна степен, на задължения, 
установени от законодателството на 

г) спазването на задължения, 
установени от законодателството на 
Съюза в областта на екологичното 
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Съюза в областта на социалното, 
трудовото или екологичното право, 
или на разпоредбите на 
международното социално или 
екологично право, изброени в 
приложение XI, или където това не е 
приложимо – други разпоредби, 
осигуряващи еквивалентно ниво на 
защита;

право, или на задължения, свързани 
със социалните и трудовите условия 
като здраве и безопасност на 
работното място, включително 
работници, които се стремят да 
подобрят здравето и безопасността 
на работното си място, социално 
осигуряване и условия на труд във 
вида, в който са определени от 
законодателството на ЕС и 
националните законови, подзаконови 
или административни разпоредби, 
арбитражно решение, колективни 
споразумения и трудови договори и
разпоредбите на международното
трудово право, изброени в Приложение 
XI, които се прилагат на мястото, 
където се извършва строителството, 
услугата или доставката; тези 
задължения следва също така да се 
прилагат в случаи с трансграничен 
характер, когато работници от една 
държава членка предоставят услуги в 
друга държава членка, или където това 
не е приложимо – други разпоредби, 
осигуряващи еквивалентно ниво на 
защита;

Or. en

Изменение 328
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за директива
Член 69 – параграф 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) спазването, най-малко в еквивалентна 
степен, на задължения, установени от 
законодателството на Съюза в областта 
на социалното, трудовото или 
екологичното право, или на 
разпоредбите на международното 
социално или екологично право, 
изброени в приложение XI, или където 

г) спазването, най-малко в еквивалентна 
степен, на задължения, установени от 
законодателството на Съюза и 
националното законодателство в 
областта на социалното, трудовото или 
екологичното право, или на 
разпоредбите на международното 
социално или екологично право, 
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това не е приложимо – други 
разпоредби, осигуряващи еквивалентно 
ниво на защита;

изброени в приложение XI, или където 
това не е приложимо – други 
разпоредби, осигуряващи еквивалентно 
ниво на защита;

Or. en

Изменение 329
Stephen Hughes

Предложение за директива
Член 69 – параграф 3 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) възможността оферентът 
да получи държавна помощ.

заличава се

Or. en

Изменение 330
Stephen Hughes

Предложение за директива
Член 69 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) възможността оферентът 
да получи държавна помощ.

заличава се

Or. en

Изменение 331
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Предложение за директива
Член 69 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащият орган проверява 
предоставената информация, като се 
консултира с оферента. Той може да 
отхвърли офертата само когато 

Възлагащият орган проверява 
предоставената информация, като се 
консултира с оферента. Той може да 
отхвърли офертата само когато 
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представените доказателства не 
оправдават ниското ниво на цената или 
начислените разходи, като се отчитат 
елементите по параграф 3.

представените доказателства не 
оправдават ниското ниво на цената или 
начислените разходи, като се отчитат 
елементите по параграф 3, или когато 
получената обосновка не е 
достатъчна.

Or. en

Изменение 332
Stephen Hughes

Предложение за директива
Член 69 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащият орган проверява 
предоставената информация, като се 
консултира с оферента. Той може да 
отхвърли офертата само когато 
представените доказателства не 
оправдават ниското ниво на цената или 
начислените разходи, като се отчитат 
елементите по параграф 3.

Възлагащият орган проверява 
предоставената информация, като се 
консултира с оферента. Той следва да 
отхвърли офертата, когато 
представените доказателства не 
оправдават ниското ниво на цената или 
начислените разходи, като се отчитат 
елементите по параграф 3.

Or. en

Изменение 333
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за директива
Член 69 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи отхвърлят 
офертата, когато са установили, че 
нейната стойност е необичайно ниска, 
защото не изпълнява задълженията, 
установени от законодателството на 
Съюза в областта на социалното, 
трудовото или екологичното право, или 
разпоредбите на международното 

Възлагащите органи отхвърлят 
офертата, когато са установили, че 
нейната стойност е необичайно ниска,
защото не изпълнява задълженията, 
установени от законодателството на 
Съюза и националното 
законодателство в областта на 
социалното, трудовото или 
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социално или екологично право, 
изброени в приложение XI.

екологичното право, или разпоредбите 
на международното социално или 
екологично право, изброени в 
приложение XI.

Or. en

Изменение 334
Stephen Hughes

Предложение за директива
Член 69 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи отхвърлят 
офертата, когато са установили, че 
нейната стойност е необичайно ниска, 
защото не изпълнява задълженията, 
установени от законодателството на 
Съюза в областта на социалното, 
трудовото или екологичното право, 
или разпоредбите на 
международното социално или 
екологично право, изброени в 
приложение XI.

Възлагащите органи отхвърлят 
офертата, когато са установили, че 
нейната стойност е необичайно ниска, 
защото не изпълнява разпоредбите, 
посочени в параграф 3, буква г).

Or. en

Изменение 335
Inês Cristina Zuber

Предложение за директива
Член 69 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Трябва да се вземат под внимание 
държавите членки, чиито икономики 
са в дефицит, така че тези държави 
да не бъдат възпрепятствани да 
насърчават публичните инвестиции.
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Or. pt

Изменение 336
Sylvana Rapti

Предложение за директива
Член 70

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 70 Член 70

Условия за изпълнение на договорите Условия за изпълнение на договорите
Възлагащите органи могат да поставят 
специални условия, имащи отношение 
към изпълнението на договор за 
обществена поръчка, стига те да са 
посочени в поканата за участие в 
състезателна процедура или в 
спецификациите. Тези условия могат 
по-специално да засягат социални или 
екологични съображения. Те могат 
също да включват изискване към 
икономическите оператори да 
предвидят обезщетение за рисковете от 
повишаване на цените, които възникват 
вследствие на ценови колебания
(хеджиране) и биха могли да окажат 
значително въздействие върху 
изпълнението на договорите.

Възлагащите органи могат да поставят 
специални условия, имащи отношение 
към изпълнението на договор за 
обществена поръчка, стига те да са 
посочени в поканата за участие в 
състезателна процедура или в 
спецификациите. Тези условия следва 
да включват задължения, свързани със 
социалните и трудовите условия 
като здраве и безопасност на 
работното място, включително 
работници, които се стремят да 
подобрят здравето и безопасността 
на работното си място, социално 
осигуряване и условия на труд във 
вида, в който са определени от 
законодателството на ЕС и 
националните законови, подзаконови 
или административни разпоредби, 
арбитражно решение, колективни 
споразумения и трудови договори и 
разпоредбите на международното 
трудово право, изброени в приложение 
XI, които се прилагат на мястото, 
където се извършва строителството, 
услугата или доставката; тези 
задължения следва също така да се 
прилагат в случаи с трансграничен 
характер, когато работници от една 
държава членка предоставят услуги в 
друга държава членка. Те могат също 
да включват изискване към 
икономическите оператори да 
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предвидят обезщетение за рисковете от 
повишаване на цените, които възникват 
вследствие на ценови колебания
(хеджиране) и биха могли да окажат 
значително въздействие върху 
изпълнението на договорите.

Or. en

Изменение 337
Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 70

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 70 Член 70

Условия за изпълнение на договорите Условия за изпълнение на договорите
Възлагащите органи могат да поставят 
специални условия, имащи отношение 
към изпълнението на договор за 
обществена поръчка, стига те да са 
посочени в поканата за участие в 
състезателна процедура или в 
спецификациите. Тези условия могат 
по-специално да засягат социални или 
екологични съображения. Те могат 
също да включват изискване към 
икономическите оператори да 
предвидят обезщетение за рисковете от 
повишаване на цените, които възникват 
вследствие на ценови колебания
(хеджиране) и биха могли да окажат 
значително въздействие върху 
изпълнението на договорите.

Възлагащите органи могат да поставят 
специални условия, имащи отношение 
към изпълнението на договор за 
обществена поръчка, стига те да са 
посочени в поканата за участие в 
състезателна процедура или в 
спецификациите. Тези условия могат 
по-специално да засягат социални или 
екологични съображения и следва да 
включват задължения, свързани със 
социалните и трудовите условия 
като здраве и безопасност на 
работното място, социално 
осигуряване и условия на труд във 
вида, в който са определени от 
законодателството на ЕС и 
националните законови, подзаконови 
или административни разпоредби, 
арбитражно решение, колективни 
споразумения и трудови договори и 
разпоредбите на международното 
трудово право, изброени в приложение 
XI, които се прилагат на мястото, 
където се извършва строителството, 
услугата или доставката; тези 
задължения следва също така да се 
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прилагат в случаи с транграничен 
характер, когато работници от една 
държава членка предоставят услуги в 
друга държава членка. Те могат също 
да включват изискване към 
икономическите оператори да 
предвидят обезщетение за рисковете от 
повишаване на цените, които възникват 
вследствие на ценови колебания
(хеджиране) и биха могли да окажат 
значително въздействие върху 
изпълнението на договорите.

Or. en

Изменение 338
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 70

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 70 Член 70

Условия за изпълнение на договорите Условия за изпълнение на договорите
Възлагащите органи могат да поставят 
специални условия, имащи отношение 
към изпълнението на договор за 
обществена поръчка, стига те да са 
посочени в поканата за участие в 
състезателна процедура или в 
спецификациите. Тези условия могат 
по-специално да засягат социални или 
екологични съображения. Те могат 
също да включват изискване към 
икономическите оператори да 
предвидят обезщетение за рисковете от 
повишаване на цените, които възникват 
вследствие на ценови колебания
(хеджиране) и биха могли да окажат 
значително въздействие върху 
изпълнението на договорите.

Възлагащите органи могат да поставят 
специални условия, имащи отношение 
към изпълнението на договор за 
обществена поръчка, стига те да са 
посочени в поканата за участие в 
състезателна процедура или в 
спецификациите. Тези условия могат 
по-специално да засягат социални или 
екологични съображения. Те могат 
също да включват изискване към 
икономическите оператори да 
предвидят обезщетение за рисковете от
повишаване на цените, които възникват 
вследствие на ценови колебания (чрез 
използване на различни стратегии за
хеджиране, включително формули за 
приемане на цената) и биха могли да 
окажат значително въздействие върху 
изпълнението на договорите.
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Or. en

Изменение 339
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 70а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 70а
Задължения, свързани с данъци, 

опазване на околната среда, 
разпоредби за закрила на заетостта и 

условия на труд
Възлагащ орган може да обяви или да 
бъде задължен от държава членка да 
обяви органа или органите, от които 
кандидат или оферент може да 
получи необходимата информация за 
задълженията, свързани с данъците, 
за разпоредбите относно опазването 
на околната среда, за закрилата на 
заетостта и за условията на труд, 
които се прилагат обичайно на 
мястото, където ще се осъществи 
строителството или ще се 
предоставят услугите, и които са 
приложими към строителството, 
извършвано на място, или към 
услугите, предоставяни по време на 
изпълнение на поръчката.
2. Възлагащ орган, който предоставя 
информацията по смисъла на 
параграф 1, изисква от кандидатите 
или оферентите в процедурата за 
възлагане на обществена поръчка 
изрично да посочат, че при 
изготвянето на офертите си са взели 
предвид задълженията, свързани с 
разпоредбите за закрила на 
заетостта и условията на труд, 
които се прилагат обичайно на 
мястото, където ще се извърши 
строителството или ще бъде 
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предоставена услугата.
3. Държавите членки, които 
осигуряват защита за държавни 
служители, подаващи сигнали за 
нередности (в рамките на публичния 
сектор), могат да изискат на 
служител, назначен от икономически 
оператор, да бъде осигурена 
еквивалентна защита, ако 
икономическият оператор извършва 
публично финансирани услуги.

Or. en

Изменение 340
Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 71 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В документацията за обществената 
поръчка възлагащият орган може да 
постави изискване или да бъде задължен 
от държава членка да го направи за това 
оферентът да посочи в своята оферта 
дела от поръчката, за който възнамерява 
да използва външни подизпълнители, 
както и предлаганите подизпълнители.

1. В документацията за обществената 
поръчка възлагащият орган следва да 
постави изискване или може да бъде 
задължен от държава членка да го 
направи за това оферентът да посочи в 
своята оферта дела от поръчката, за 
който възнамерява да използва външни 
подизпълнители, както и предлаганите 
подизпълнители, като предостави 
информация относно 
подизпълнителите, включително 
техните имена, данни за контакт и 
юридически представители. Каквито 
и да било промени по веригата от 
подизпълнители следва да се 
предлагат от икономическия 
оператор и да се одобряват от 
възлагащия орган. Предложената 
промяна се отхвърля, ако не 
гарантира спазването на общия 
принцип, формулиран в член 54, 
параграф 2, или ако важи едно от 
условията за изключване, посочени в 
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член 55. Всякакви промени по 
веригата от подизпълнители следва 
да гарантират спазването на 
разпоредбите на настоящата 
директива и на условията, 
установени в документите за 
възлагане на обществени поръчки, и 
следва да гарантират изпълнение на 
задълженията по поръчката, 
еквивалентно на това, определено в 
офертата. В случай, че 
предложената промяна предвижда и 
включване на нов подизпълнител, 
главният изпълнител посочва 
неговото име, данни за контакт и 
юридически представители.

Or. en

Изменение 341
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Предложение за директива
Член 71 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да 
предвидят, че при заявка от страна 
на подизпълнителя и когато 
естеството на поръчката позволява, 
възлагащият орган се задължава да 
преведе дължимите плащания 
директно на подизпълнителя за 
услугите, доставките или 
строителството, предоставени на 
главния изпълнител. В този случай 
държавите членки въвеждат 
подходящи механизми, позволяващи 
на главния изпълнител да оспори 
плащания, които не са дължими. 
Уреждането на този режим на 
плащане се посочва в документите за 
обществената поръчка.

заличава се

Or. en
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Изменение 342
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 71 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да 
предвидят, че при заявка от страна 
на подизпълнителя и когато 
естеството на поръчката позволява, 
възлагащият орган се задължава да 
преведе дължимите плащания 
директно на подизпълнителя за 
услугите, доставките или 
строителството, предоставени на 
главния изпълнител. В този случай 
държавите членки въвеждат 
подходящи механизми, позволяващи 
на главния изпълнител да оспори 
плащания, които не са дължими. 
Уреждането на този режим на 
плащане се посочва в документите за 
обществената поръчка.

заличава се

Or. en

Изменение 343
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 71 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Параграфи 1 и 2 не засягат въпроса за 
отговорността на основния 
икономически оператор.

3. Параграфи 1 и 2 не засягат въпроса за 
отговорността на главния изпълнител 
и подизпълнителите. Държавите 
членки предвиждат система за обща 
и солидарна отговорност, която 
обхваща цялата верига от 
подизпълнители.
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Държавите членки гарантират, че 
главният изпълнител и всеки 
междинен подизпълнител може да 
бъде държан пряко отговорен като 
гарант, в допълнение към или вместо 
подизпълнител, за всяко задължение 
вследствие на нарушаване от страна 
на подизпълнителя на разпоредбите, 
свързани с основните права, 
изискванията за здраве и безопасност, 
социалните правила и стандарти, 
условията на заетост и работа, 
здравето и безопасността на 
работното място и социалното 
осигуряване във вида, в който са 
определени от законодателството на 
ЕС и националните законови, 
подзаконови или административни 
разпоредби, колективни споразумения 
и договори и разпоредбите на 
международното трудово право, 
изброени в приложение ХІ, които се 
прилагат на мястото, където се 
извършва строителството, услугата 
или доставката; тези задължения 
следва също така да се прилагат в 
случаи с трансграничен характер, 
когато работници от една държава 
членка предоставят услуги в друга
държава членка. Това следва да се 
прилага без никакви допълнителни 
условия, по-специално без лицето или 
лицата, носещи отговорност, да 
имат пряка вина.
Държавите членки може да 
предвидят по-строги правила за 
отговорност съгласно националното 
законодателство.
Възлагащият орган в договора си с 
главния изпълнител, като и главният 
изпълнител и всеки междинен 
подизпълнител в договорите с 
техните подизпълнители, определят, 
че в случай че имат основание да 
считат, че техният непосредствен 
подизпълнител нарушава правилата, 
посочени в алинея втора, 
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непосредственият подизпълнител 
предприема незабавни действия за 
подобряване на положението и ако те 
бъдат безуспешни, съответният 
договор се прекратява.
Ако прекратяването на договора и 
смяната на въпросния подизпълнител 
става под формата на прехвърляне на 
предприятие съгласно определението 
в Директива 2001/23/ЕО, се прилагат 
разпоредбите на тази директива.

Or. en

Обосновка

Необходима е система за обща и солидарна отговорност по веригата от 
подизпълнители, за да се избегнат злоупотреби с правата на работниците.

Изменение 344
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 71 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Параграфи 1 и 2 не засягат въпроса 
за отговорността на основния 
икономически оператор.

3. Параграф 1 не засяга въпроса за 
отговорността на основния 
икономически оператор.

Or. en

Обосновка

Необходима е система за обща и солидарна отговорност по веригата от 
подизпълнители, за да се избегнат злоупотреби с правата на работниците.

Изменение 345
Ria Oomen-Ruijten, Wim van de Camp

Предложение за директива
Член 71а (нов)



PE491.021v01-00 150/165 AM\903863BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 71а
В документите за обществена 
поръчка възлагащият орган посочва, 
че условията и изискванията, 
приложими за оферента, са 
приложими и за всички трети 
страни, които извършват част от 
поръчката в качеството си на 
подизпълнители.

Or. nl

Изменение 346
Ria Oomen-Ruijten, Wim van de Camp

Предложение за директива
Член 71б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 71б
При обстоятелствата, посочени в 
Директива 2001/23/ЕО, тази 
директива се прилага и при 
закупуването или други форми на 
придобиване от страна на един или 
няколко възлагащи органа на 
строителство, доставки или услуги 
от икономически оператори, 
подбрани от тези възлагащи органи, 
без значение дали строителството, 
доставките или услугите са 
предназначени за обществени цели в 
контекста на настоящата 
Директива за обществените поръчки.

Or. nl

Изменение 347
Sari Essayah
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Предложение за директива
Член 72 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това първа алинея не се 
прилага в случай на цялостно или 
частично наследяване на позицията на 
първоначалния изпълнител, след 
операции по фирмено преструктуриране 
или несъстоятелност, от друг 
икономически оператор, който 
изпълнява първоначално установените 
критерии за качествен подбор, стига 
това да не предполага други съществени 
изменения на поръчката и да не цели 
заобикаляне на прилагането на 
настоящата директива.

Въпреки това първа алинея не се 
прилага в случай на цялостно или 
частично наследяване на позицията на 
първоначалния изпълнител, след 
операции по фирмено преструктуриране 
или несъстоятелност, от друг 
икономически оператор, който 
изпълнява първоначално установените 
критерии за качествен подбор, стига 
това да не предполага други съществени 
изменения на поръчката и да не цели 
заобикаляне на прилагането на 
настоящата директива. Първа алинея не 
се прилага и в случай на 
преструктуриране на възлагащия 
орган, тъй като последният има 
право да прехвърли споразумението на 
трета страна, която ще отговаря за 
задълженията на възлагащия орган.

Or. en

Изменение 348
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 72 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато стойността на едно изменение 
може да бъде изразена в парично 
отношение, изменението не се счита за 
съществено по смисъла на параграф 1, 
когато неговата стойност не превишава 
праговете, посочени в член 4, и когато е 
под 5 % от цената на първоначалната 
поръчка, стига изменението да не 
променя общото естество на поръчката. 
Когато се правят няколко 

4. Когато стойността на едно изменение 
може да бъде изразена в парично 
отношение, изменението не се счита за 
съществено по смисъла на параграф 1, 
когато неговата стойност не превишава 
праговете, посочени в член 4, и когато е 
под 10 % от цената на първоначалната 
поръчка, стига изменението да не 
променя общото естество на поръчката. 
Когато се правят няколко 
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последователни изменения, стойността 
се изчислява въз основа на съвкупната 
стойност на последователните 
изменения.

последователни изменения, стойността 
се изчислява въз основа на съвкупната 
стойност на последователните 
изменения.

Or. en

Изменение 349
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 73 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки осигуряват на 
възлагащите органи възможността при 
условията, определени от приложимото 
национално законодателство за 
договорите и задълженията, да 
прекратят договор за обществена 
поръчка по време на неговия срок,
когато е изпълнено едно от следните 
условия:

Държавите членки гарантират, че при 
прекратяване на договор за 
обществена поръчка се спазва 
националното законодателство за 
договорите и задълженията. 
Държавите членки имат право, 
когато предоставят на възлагащите 
органи възможността при условията, 
определени от приложимото 
национално законодателство за 
договорите и задълженията, да 
прекратят договор за обществена 
поръчка по време на неговия срок, при 
условие че е изпълнено едно от 
следните условия:

Or. en

Изменение 350
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 75 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Възлагащите органи, 
възнамеряващи да възложат 
обществена поръчка за услугите по 

заличава се
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член 74, оповестяват своето 
намерение с обявление за поръчка.

Or. en

Изменение 351
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 75 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обявленията по параграфи 1 и 2
съдържат информацията по приложения
VI, Части З и И в съответствие със 
стандартните образци.

Обявленията по параграф 1 съдържат 
информацията по приложения VI, част 
И.

Or. en

Изменение 352
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 75 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Обявленията по параграфи 1 и 2 се 
публикуват в съответствие с член 49.

4. Обявленията по параграф 1 се 
публикуват в съответствие с член 49.

Or. en

Обосновка

Специфичното третиране на услугите е обосновано, само ако се прилага за всички 
услуги от един и същ характер — правните услуги, поддържащи същите принципи за 
поверителност, не следва да бъдат дискриминирани.

Изменение 353
Emilie Turunen
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Предложение за директива
Член 76 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки въвеждат 
подходящи процедури за възлагане на 
поръчки по настоящата глава, като 
осигурят пълно съответствие с 
принципите на прозрачност и 
равнопоставеност на 
икономическите оператори и 
позволят на възлагащите органи да се 
съобразяват със спецификата на 
въпросните услуги.

заличава се

Or. en

Изменение 354
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Предложение за директива
Член 76 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки въвеждат 
подходящи процедури за възлагане на 
поръчки по настоящата глава, като 
осигурят пълно съответствие с 
принципите на прозрачност и 
равнопоставеност на икономическите 
оператори и позволят на възлагащите 
органи да се съобразяват със 
спецификата на въпросните услуги.

1. Държавите членки въвеждат 
подходящи процедури за възлагане на 
поръчки по настоящата глава, като 
осигурят пълно съответствие с 
принципите на прозрачност, липса на 
дискриминация и равнопоставеност на 
икономическите оператори и позволят 
на възлагащите органи да се съобразяват 
със спецификата на въпросните услуги.

Or. en

Изменение 355
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Предложение за директива
Член 76 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки осигуряват на 
възлагащите органи правото да се 
съобразяват с необходимостта от 
осигуряване на качеството, 
непрекъснатото изпълнение, 
достъпността, предлагането и 
изчерпателността на услугите, 
специфичните потребности на 
различните категории потребители, 
приобщаването и осигуряването на 
възможности за потребителите и 
иновациите. Държавите членки могат 
също така да предвидят, че изборът на 
доставчика на услугите не се 
осъществява единствено въз основа на 
цената за осигуряване на услугата.

2. Държавите членки осигуряват на 
възлагащите органи правото да се 
съобразяват с необходимостта от 
осигуряване на високо ниво на
качеството, непрекъснатото изпълнение, 
достъпността, предлагането и 
изчерпателността на услугите, 
специфичните потребности на 
различните категории потребители,
включително на групите в 
неравностойно положение и 
уязвимите групи, необходимостта от 
насърчаване на участието на 
малките и средни предприятия,
приобщаването и осигуряването на 
възможности за потребителите и 
иновациите. Държавите членки могат 
също така да предвидят, че изборът на 
доставчика на услугите не се 
осъществява единствено въз основа на 
цената за осигуряване на услугата.

Or. en

Изменение 356
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 76 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки осигуряват на 
възлагащите органи правото да се 
съобразяват с необходимостта от 
осигуряване на качеството, 
непрекъснатото изпълнение, 
достъпността, предлагането и 
изчерпателността на услугите, 
специфичните потребности на 
различните категории потребители, 

2. Държавите членки осигуряват на 
възлагащите органи правото да се 
съобразяват с необходимостта от 
осигуряване на качеството, 
непрекъснатото изпълнение, 
достъпността, предлагането и 
изчерпателността на услугите, 
специфичните потребности на 
различните категории потребители, 
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приобщаването и осигуряването на 
възможности за потребителите и 
иновациите. Държавите членки могат 
също така да предвидят, че изборът 
на доставчика на услугите не се 
осъществява единствено въз основа на 
цената за осигуряване на услугата.

приобщаването и осигуряването на 
възможности за потребителите и 
иновациите.

Or. en

Изменение 357
Nadja Hirsch

Предложение за директива
Член 76 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки осигуряват на 
възлагащите органи правото да се 
съобразяват с необходимостта от 
осигуряване на качеството, 
непрекъснатото изпълнение, 
достъпността, предлагането и 
изчерпателността на услугите, 
специфичните потребности на 
различните категории потребители, 
приобщаването и осигуряването на 
възможности за потребителите и 
иновациите. Държавите членки могат 
също така да предвидят, че изборът на 
доставчика на услугите не се 
осъществява единствено въз основа на 
цената за осигуряване на услугата.

2. Държавите членки осигуряват на 
възлагащите органи правото да се 
съобразяват с необходимостта от 
осигуряване на качеството, 
непрекъснатото изпълнение, 
достъпността, предлагането и 
изчерпателността на услугите, 
специфичните потребности на 
различните категории потребители, 
приобщаването и осигуряването на 
възможности за потребителите и 
иновациите. Те изключват 
възможността изборът на доставчика 
на услугите да се осъществява 
единствено въз основа на цената за 
осигуряване на услугата.

Or. de

Изменение 358
Riikka Manner, Sampo Terho

Предложение за директива
Член 76 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки осигуряват на 
възлагащите органи правото да се 
съобразяват с необходимостта от 
осигуряване на качеството, 
непрекъснатото изпълнение,
достъпността, предлагането и 
изчерпателността на услугите, 
специфичните потребности на 
различните категории потребители, 
приобщаването и осигуряването на 
възможности за потребителите и 
иновациите. Държавите членки могат
също така да предвидят, че изборът 
на доставчика на услугите не се 
осъществява единствено въз основа на 
цената за осигуряване на услугата.

2. Държавите членки осигуряват на 
възлагащите органи правото да се 
съобразяват с необходимостта от 
осигуряване на високо качество, 
непрекъснатото изпълнение,
физическата достъпност,
финансовата достъпност,
предлагането и изчерпателността на 
услугите, специфичните потребности на 
различните категории потребители, 
приобщаването и осигуряването на 
възможности за потребителите, 
удовлетворяването им, социалното 
приобщаване и когато е уместно,
иновациите. При изготвяне на 
критериите за качество възлагащите 
органи могат да се позовават на 
критериите, установени в 
доброволната европейска рамка за 
качество на социалните услуги.

Or. en

Изменение 359
Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 76 — параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Възлагащите органи могат да 
решат да ограничат участието в 
процедура за възлагане на обществена 
поръчка за предоставяне на социални 
и здравни услуги до организации с 
нестопанска цел, при условие че 
националното право, което е 
съвместимо с европейското право, 
предвижда ограничен достъп до 
определени услуги в полза на 
организациите с нестопанска цел в 
съответствие със съдебната 
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практика на Съда на Европейския 
съюз (Съда на ЕС). В поканата за 
участие в състезателна процедура се 
съдържа позоваване на тази 
разпоредба. Следва да бъдат спазени 
основните принципи на прозрачност 
и равнопоставеност.

Or. en

Обосновка

Съгласно съдебната практика на Съда на ЕС, по-специално решението по дело C-
70/95 (Sodemare), на възлагащите органи може да бъде разрешено да запазват 
поръчки за организации с нестопанска цел, ако това ограничение е предвидено от 
националното право и е в съответствие с европейското право, и ако е необходимо и 
пропорционално, за да се постигнат някои обществени цели на националната система 
за социално подпомагане.

Изменение 360
Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 84 – параграф 2 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) глобален преглед на изпълнението на 
политиката за устойчиво развитие в 
сферата на обществените поръчки, 
включително на процедурите, отчитащи 
съображенията, свързани с опазването 
на околната среда, социалното 
приобщаване, включително 
достъпността за лица с увреждания, или
насърчаването на иновациите;

б) глобален преглед на изпълнението на 
политиката за устойчиво развитие в 
сферата на обществените поръчки, 
включително на процедурите, отчитащи 
съображенията, свързани с опазването 
на околната среда, социалните 
критерии, като баланс между 
половете, етичната търговия и
социалното приобщаване, включително 
достъпността за лица с увреждания и 
възможностите за заетост за 
лицата с увреждания, лицата в 
неравностойно положение или
уязвимите работници, или 
насърчаване на иновации;

Or. en
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Изменение 361
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 84 – параграф 3 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) утвърждаване и прилагане на 
широкообхватни и действащи 
предупредителни системи от типа
„червени флагчета“ за предотвратяване, 
откриване и подходящо отчитане на 
случаите на измама, корупция, 
конфликт на интереси и други сериозни 
нередности в областта на обществените 
поръчки;

г) утвърждаване и прилагане на 
широкообхватни и действащи 
предупредителни и надзорни системи от 
типа „червени флагчета“ за 
предотвратяване, откриване и 
подходящо отчитане на случаите на 
измама, корупция, конфликт на 
интереси, други сериозни нередности в 
областта на обществените поръчки, 
както и на специфични нарушения на 
разпоредбите, съдържащи се в 
членове 54, 55 и 71;

Or. en

Изменение 362
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Предложение за директива
Член 84 – параграф 3 – алинея 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) разглеждането на жалби от граждани 
и фирми относно прилагането на 
правилата за възлагане на обществени 
поръчки в конкретни случаи и 
предоставянето на анализа на 
компетентните възлагащи органи, които 
се задължават да се съобразят с него при 
своите решения или когато не се 
съобразяват с анализа – да обяснят 
причините за неговото пренебрегване;

е) разглеждането на жалби от граждани 
и фирми и от професионални 
сдружения или подобни органи
относно прилагането на правилата за 
възлагане на обществени поръчки в 
конкретни случаи и предоставянето на 
анализа на компетентните възлагащи 
органи, които се задължават да се 
съобразят с него при своите решения 
или когато не се съобразяват с анализа –
да обяснят причините за неговото 
пренебрегване;

Or. en
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Изменение 363
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за директива
Член 84 – параграф 8а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8a. Годишният доклад следва също 
така да включва годишно сравнение 
между представените цени и 
действителните разходи по 
поръчките, които вече са били 
изпълнени, както и възможното 
влияние върху броя на персонала, нает 
от доставчиците.

Or. en

Изменение 364
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 87 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват 
структури за техническа помощ, за да 
предлагат правни и икономически 
консултации, указания и съдействие на 
възлагащите органи при подготовката и 
провеждането на процедури за 
възлагане на обществени поръчки. 
Държавите членки също така осигуряват 
на всеки възлагащ орган възможност да 
получи компетентно съдействие и 
консултации по отделни въпроси.

1. Държавите членки осигуряват 
структури за техническа помощ, за да 
предлагат правни и икономически 
консултации, указания и съдействие на 
възлагащите органи при подготовката и 
провеждането на процедури за 
възлагане на обществени поръчки. 
Държавите членки също така осигуряват 
на всеки възлагащ орган възможност да 
получи компетентно съдействие и 
консултации по отделни въпроси, по-
специално във връзка с разпоредбите, 
съдържащи се в членове 54, 55 и 71.

Or. en
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Изменение 365
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 87 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки осигуряват на 
заинтересованите икономически 
оператори лесен достъп до подходяща 
информация относно задълженията по 
отношение на данъците, опазването на 
околната среда и задълженията по 
социалното и трудовото право, които
действат в държавата членка, в 
региона или мястото, където ще се 
извършва строителството или ще се 
предоставят услугите, и които се 
отнасят до строителството, 
извършвано на място, или до 
услугите, които ще се предоставят 
по време на изпълнението на
поръчката.

Държавите членки осигуряват на 
заинтересованите икономически 
оператори лесен достъп до подходяща 
информация относно задълженията по 
отношение на данъците, опазването на 
околната среда и задълженията по 
социалното и трудовото право, които се 
прилагат на мястото, където ще се 
извършва строителството или ще се 
предоставят услугите. Държавите 
членки гарантират, че в 
документите за поръчката
възлагащите органи посочват къде 
може да бъде открита 
информацията.

Or. en

Изменение 366
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 87 – параграф 3 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
възлагащите органи изискват от 
оферентите или кандидатите в 
процедурата за възлагане на 
обществена поръчка да посочат, че 
при изготвянето на офертите си са 
взели предвид задълженията, 
свързани със социалното и трудовото 
право, които се прилагат на 
мястото, където ще се извърши 
строителството или ще бъдат 
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предоставени услугите.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение възстановява втория параграф от настоящия член 27 от 
Директивата за обществените поръчки (2004/18/ЕО).

Изменение 367
Sari Essayah

Предложение за директива
Приложение VIII – точка 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Стандарт“ означава техническа 
спецификация, одобрена от признат 
орган по стандартизация, за 
многократно или непрекъснато
приложение, съответствието с която не 
е задължително и която попада в една от 
следните категории:

„Стандарт“ означава техническа 
спецификация, установена с консенсус 
и одобрена от призната организация
по стандартизация, за многократно или 
непрекъснато ползване, съответствието 
с която не е задължително и която 
попада в една от следните категории:

Or. en

Изменение 368
Sari Essayah

Предложение за директива
Приложение VIII – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. „Обща техническа спецификация“ 
означава техническа спецификация, 
изготвена в съответствие с процедура, 
призната от държавите членки или в 
съответствие с членове 9 и 10 от 
Регламент [XXX] на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
европейската стандартизация [и за 
изменение на директиви 89/686/ЕИО и 

4. „Обща техническа спецификация“ 
означава техническа спецификация, 
изготвена в съответствие с процедура, 
призната от държавите членки или в
областта на информационните и 
комуникационните технологии в
съответствие с членове 9 и 10 от 
Регламент [XXX] на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
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93/15/ЕИО на Съвета и директиви 
94/9/EО, 94/25/EО, 95/16/EО, 97/23/EО, 
98/34/EО, 2004/22/EО, 2007/23/EО, 
2009/105/EО и 2009/23/EО на 
Европейския парламент и на Съвета ], 
и публикувана в Официален вестник на 
Европейския съюз;

европейската стандартизация [и за 
изменение на директиви 89/686/ЕИО и 
93/15/ЕИО на Съвета и директиви 
94/9/EО, 94/25/EО, 95/16/EО, 97/23/EО, 
98/34/EО, 2004/22/EО, 2007/23/EО, 
2009/105/EО и 2009/23/EО на 
Европейския парламент и на Съвета], и 
публикувана в Официален вестник на 
Европейския съюз;

Or. en

Изменение 369
Ria Oomen-Ruijten, Wim van de Camp

Предложение за директива
Приложение XI – тире 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- Конвенция № 94 относно трудовите 
клаузи в договорите за обществени 
поръчки.

Or. en

Изменение 370
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Приложение XIII – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) удостоверение, че икономическият 
оператор не е обект на производство 
по несъстоятелност или ликвидация 
по смисъла на член 55, параграф 3,
буква б);

в) удостоверение, че икономическият 
оператор не е в някоя от ситуациите, 
посочени в член 55, параграф 3 и в член 
55, параграф 3а (нов);

Or. en
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Изменение 371
Birgit Sippel

Предложение за директива
Приложение XIV – част II – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) подходящи удостоверения или 
декларации, свързани с доказателства 
за спазването на социалните и 
трудовите правила и стандарти, 
определени в правото на Съюза и в 
националното законодателство и 
чрез колективни договори, които се 
прилагат на мястото, където ще се 
извърши строителството, услугата 
или доставката;

Or. en

Изменение 372
Birgit Sippel

Предложение за директива
Приложение XIV – част II – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) посочване на мерките за управление 
на околната среда, които 
икономическият оператор ще бъде в 
състояние да прилага при изпълнение на 
обществената поръчка;

е) посочване на мерките за управление 
на околната среда и социалните мерки 
за управление, които икономическият 
оператор ще бъде в състояние да 
прилага при изпълнение на 
обществената поръчка;

Or. en

Изменение 373
Birgit Sippel

Предложение за директива
Приложение XIV – част II – буква еа) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) посочване на мерките за 
управление на веригата за доставки и 
системите за проследяване, които 
икономическият оператор ще бъде в 
състояние да прилага при изпълнение 
на обществената поръчка;

Or. en

Обосновка

Управлението на веригата за доставки и системите за проследяване са особено 
важни, когато характеристиките на жизнения цикъл са били използвани като 
технически спецификации или като критерии за възлагане. Те също така ще бъдат 
свързани с някои условия за изпълнение на поръчката. Няма причина възлагащият
орган да може да отправя питане относно техническото оборудване на оферента и 
мерките за управление на околната среда, а да не може относно системите и 
процедурите на място, свързани с връзката на оферента с неговата верига за 
доставки.

Изменение 374
Sari Essayah

Предложение за директива
Приложение 16 - колона 2 - последен ред 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Код по CPV Описание
Ученически и студентски транспорт

Or. en


