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Изменение 1
Edite Estrela

Предложение за директива
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Съгласно член 9 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, при определянето и 
осъществяването на своите 
политики и дейности Съюзът взема 
предвид изискванията, свързани с 
насърчаването на висока степен на 
заетост, с осигуряването на 
адекватна социална закрила, с 
борбата срещу социалното 
изключване, както и с постигане на 
високо равнище на образование, 
обучение и опазване на човешкото 
здраве. Настоящата директива 
допринася за постигането на тези 
цели чрез насърчаване на устойчиви 
договори за концесия, съчетаването 
на социалните критерии на всички 
етапи от процедурата по възлагане 
на концесия и спазването на 
задълженията във връзка със 
социалните условия и условията на 
заетост, здравето и безопасността 
на работното място, социалното 
осигуряване и условията на труд, 
определени от ЕС, националното 
законодателство и разпоредбите на 
международното трудово право, 
изброени в приложение ХІІІ а (ново).

Or. en

Изменение 2
Edite Estrela

Предложение за директива
Съображение 3 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) 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 3
Edite Estrela

Предложение за директива
Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) Основната роля и голямата 
свобода на действие на националните, 
регионалните и местните органи за 
предоставяне, възлагане и 
организиране на услуги от общ 
интерес възможно най-близо до 
потребностите на потребителите е 
също така в съответствие с 
Протокол № 26 относно услугите от 
общ интерес, член 14 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз и член 36 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз.

Or. en
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Изменение 4
Edite Estrela

Предложение за директива
Съображение 3 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3в) Възлагащите органи разполагат с 
голяма свобода на действие за 
използване на техническите 
спецификации и критериите за 
възлагане, за да постигнат своите 
цели, включително целите за 
устойчивост. При условие че 
връзката с правилото за предмета на 
договора е изпълнена, настоящата 
директива не е предназначена да 
ограничава допълнително видовете 
съображения, че възлагащият орган 
може да решава посредством 
техническите спецификации или 
критериите за възлагане.

Or. en

Изменение 5
Thomas Händel

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Определени разпоредби за 
координация следва да бъдат въведени 
и при възлагането на концесии за 
строителство и услуги в секторите 
на водоснабдяването, енергетиката, 
транспорта и пощенските услуги 
предвид факта, че националните 
органи могат да влияят на 
поведението на субектите, 
действащи в тези сектори, и като се 
отчита затвореното естество на 
пазарите, на които те работят, 

заличава се
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поради съществуването на специални 
или изключителни права, 
предоставяни от държавите-членки 
във връзка с доставянето, 
осигуряването или експлоатацията 
на мрежите за предоставяне на 
въпросните услуги.

Or. de

Изменение 6
Thomas Händel

Предложение за директива
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Съгласно член 9 от при 
определянето и осъществяването на 
своите политики и дейности Съюзът 
взема предвид изискванията, свързани 
с насърчаването на висока степен на 
заетост, с осигуряването на 
адекватна социална закрила, с 
борбата срещу социалното 
изключване, както и с постигане на 
високо равнище на образование, 
обучение и опазване на човешкото 
здраве. Разпоредбите на членове 2, 3 и 
4, както и член 14 от ДФЕС, и по-
специално член 36 от Хартата на 
основните права и Протокол № 26 
към ДФЕС относно услугите от общ 
интерес трябва да се спазват.
Настоящата директива допринася за 
постигането на тези цели чрез 
насърчаване на устойчиво възлагане 
на концесии за услуги, съчетаването 
на социалните критерии на всички 
етапи от процедурата на 
обществената поръчка и спазването 
на задълженията във връзка със 
социалните условия и условията на 
заетост, здравето и безопасността 
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на работното място, социалното 
осигуряване и условията на труд, 
определени от ЕС и националното 
законодателство, подзаконовите или 
административните разпоредби, 
арбитражното решение, 
колективните трудови договори, 
както и разпоредбите на 
международното трудово право, 
посочени в приложение ХІ, което се 
прилага на мястото, където ще се 
извърши 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. de

Изменение 7
Thomas Händel

Предложение за директива
Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5б) Настоящата директива не следва 
да възпрепятства държавите членки 
да спазват Конвенция № 94 на 
Международната организация на 
труда (МОТ) относно трудовите 
клаузи в договорите за обществени 
поръчки, и да изискват включването 
на трудовите клаузи в концесиите за 
услуги.

Or. de

Изменение 8
Thomas Händel
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Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Концесиите са възмездни договори, 
сключени между един или повече 
икономически оператори и един или 
повече възлагащи органи или 
възложители, които имат за предмет 
придобиване на строителство или 
услуги, при които възнаграждението 
обикновено представлява правото да се 
експлоатират строителството или 
услугите, които са предмет на договора. 
Изпълнението на тези строителни 
работи или услуги е предмет на 
конкретни обвързващи задължения, 
определени от възлагащия орган или 
възложителя, които са юридически 
задължителни. Определени държавни 
актове обаче като разрешения или 
лицензи, с които държавата или 
публичен орган определя условията за 
упражняване на дадена стопанска 
дейност, не следва да се окачествяват 
като концесия. Същото важи и за 
договори, които имат за предмет 
правото на даден икономически 
оператор да експлоатира определени 
обществени достояния или ресурси като 
договори за аренда на земя, в които
държавата, възлагащият орган или 
възложителят въвежда само общи 
условия за ползването им, без да 
придобива конкретно строителство
или услуги.

(6) Концесиите са възмездни договори, 
сключени между един или повече 
икономически оператори и един или 
повече възлагащи органи или 
възложители, които имат за предмет 
придобиване на строителство или 
услуги, при които възнаграждението 
обикновено представлява правото да се 
експлоатират строителството или 
услугите, които са предмет на договора. 
Изпълнението на тези строителни 
работи или услуги е предмет на 
конкретни обвързващи задължения, 
определени от възлагащия орган или 
възложителя, които са юридически 
задължителни. Определени държавни 
актове обаче като разрешения или 
лицензи, с които държавата или 
публичен орган определя условията за 
упражняване на дадена стопанска 
дейност, не следва да се окачествяват 
като концесия. Същото важи и за 
договори, в които държавата, 
възлагащият орган или 
възложителят разрешават на даден 
икономически оператор, срещу 
заплащане,  да експлоатира определени 
обществени достояния или ресурси 
(като договори за наем или аренда на 
земя за земя на морски и вътрешни 
пристанища) и в които, по правило, са 
установени само общи условия за 
ползването им, без възлагащият орган 
да става получател на конкретни
услуги, извършвани от договорен 
партньор.

Or. de

Изменение 9
Licia Ronzulli
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Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Концесиите са възмездни договори, 
сключени между един или повече 
икономически оператори и един или 
повече възлагащи органи или 
възложители, които имат за предмет 
придобиване на строителство или 
услуги, при които възнаграждението 
обикновено представлява правото да се 
експлоатират строителството или 
услугите, които са предмет на 
договора. Изпълнението на тези 
строителни работи или услуги е предмет 
на конкретни обвързващи задължения, 
определени от възлагащия орган или 
възложителя, които са юридически 
задължителни. Определени държавни 
актове обаче като разрешения или 
лицензи, с които държавата или 
публичен орган определя условията за 
упражняване на дадена стопанска 
дейност, не следва да се окачествяват 
като концесия. Същото важи и за 
договори, които имат за предмет 
правото на даден икономически 
оператор да експлоатира определени 
обществени достояния или ресурси като 
договори за аренда на земя, в които 
държавата, възлагащият орган или 
възложителят въвежда само общи 
условия за ползването им, без да 
придобива конкретно строителство или 
услуги.

(6) Концесиите са възмездни договори, 
сключени между един или повече 
икономически оператори и един или 
повече възлагащи органи или 
възложители, които имат за предмет 
проектиране и изпълнение на 
строителство и неговото 
функционално и стопанско 
управление, при което
възнаграждението представлява правото 
да се експлоатира строителството или 
това право заедно с плащане. 
Изпълнението на тези строителни 
работи или услуги е предмет на 
конкретни обвързващи задължения, 
определени от възлагащия орган или 
възложителя и спазването на тези 
задължения е юридически 
задължително. Определени държавни 
актове обаче като разрешения или 
лицензи, с които държавата или 
публичен орган определя условията за 
упражняване на дадена стопанска 
дейност, не следва да се окачествяват 
като концесия. Същото важи и за 
договори, които имат за предмет 
правото на даден икономически 
оператор да експлоатира определени 
обществени достояния или ресурси като 
договори за аренда на земя, в които 
държавата, възлагащият орган или 
възложителят въвежда само общи 
условия за ползването им, без да 
придобива конкретно строителство или 
услуги.

Or. it

Изменение 10
Thomas Händel
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Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Трудностите, свързани с тълкуването 
на схващанията за концесия и 
обществена поръчка, бяха източник на 
постоянна правна несигурност сред 
заинтересованите страни и доведоха до 
множество решения на Съда на 
Европейския съюз по тази тема. 
Следователно определението за 
концесия следва да бъде изяснено, по-
специално чрез позоваване на 
схващането за съществен оперативен 
риск. Основният признак на една 
концесия – правото на експлоатация на 
строителството или услугите – винаги 
предполага прехвърляне върху 
концесионера на стопански риск, в това 
число възможността той да не може да 
си възвърне направените инвестиции и 
разходи по експлоатацията на 
възложените строителни работи или 
услуги. Прилагането на специфични 
правила, регламентиращи възлагането 
на концесии, не би било оправдано, ако 
възлагащият орган или възложителят 
предпазва изцяло изпълнителя от 
възможни загуби, като гарантира 
минимален доход, равен на или по-
висок от разходите, които изпълнителят 
трябва да поеме във връзка с 
изпълнението на договора. В същото 
време следва да се поясни, че някои 
договорености, които се заплащат 
изцяло от възлагащ орган или от 
възложител, следва да бъдат третирани 
като концесии, при които възвръщането 
на инвестициите и разходите, понесени 
от оператора за изпълнение на строежа 
или предоставяне на услугата, зависи от 
реалното търсене или наличността на 
услугата или на актива.

(7) Трудностите, свързани с тълкуването
на схващанията за концесия и 
обществена поръчка, бяха източник на 
постоянна правна несигурност сред 
заинтересованите страни и доведоха до 
множество решения на Съда на 
Европейския съюз по тази тема. 
Следователно определението за 
концесия следва да бъде изяснено, по-
специално чрез позоваване на 
схващането за съществен дял 
оперативен риск. Основният признак на 
една концесия – правото на 
експлоатация на строителството или 
услугите – винаги предполага 
прехвърляне върху концесионера на 
стопански риск, в това число 
възможността той да не може да си 
възвърне направените инвестиции и 
разходи по експлоатацията на 
възложените строителни работи или 
услуги.
 Прилагането на специфични правила, 
регламентиращи възлагането на 
концесии, не би било оправдано, ако 
възлагащият орган или възложителят 
предпазва изцяло изпълнителя от 
възможни загуби, като гарантира 
минимален доход, равен на или по-
висок от разходите, които изпълнителят 
трябва да поеме във връзка с 
изпълнението на договора. В същото 
време следва да се поясни, че някои 
договорености, които се заплащат 
изцяло от възлагащ орган или от 
възложител, следва да бъдат третирани 
като концесии, при които възвръщането 
на инвестициите и разходите, понесени 
от оператора за изпълнение на строежа 
или предоставяне на услугата, зависи от 
реалното търсене или наличността на 
услугата или на актива.
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Or. de

Изменение 11
Thomas Händel

Предложение за директива
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) В съответствие с член 14 от 
ДФЕС във връзка с Протокол № 26 
към него националните, регионалните 
и местните органи имат широка 
свобода на действие при решаването 
на това дали да възлагат договори за 
услуги от общ интерес.

Or. de

Изменение 12
Thomas Händel

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Прегледът на т.нар. 
приоритетни и неприоритетни 
услуги (услуги „A“ и „Б“) от 
Комисията показа, че не е оправдано 
да се стесни пълното прилагане на 
законодателството по обществените 
поръчки до ограничена група услуги.

заличава се

Or. de

Изменение 13
Riikka Manner
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Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Имайки предвид резултатите от 
извършената от службите на Комисията 
оценка на реформата на правилата за 
обществените поръчки, изглежда 
оправдано от пълното прилагане на 
настоящата директива да бъдат 
изключени само тези услуги, които имат 
ограничено трансгранично измерение, а 
именно т.нар. услуги за личността, 
каквито са някои социални, здравни и
образователни услуги. Тези услуги се 
предоставят в конкретен контекст, 
който силно се различава в държавите-
членки, поради различните културни 
традиции. Следователно трябва да се 
въведе специфичен режим за 
концесиите за тези услуги, който да 
отчита факта, че те сега започват да се 
регулират за първи път. Задължението 
за публикуване на обявление на 
предварителна информация и обявление 
за възлагане на концесия във връзка с 
всяка концесия, чиято стойност е равна 
или по-голяма от определените в 
настоящата директива прагове, е 
подходящ начин за предоставяне на 
потенциалните участници на 
информация за икономическите 
възможности, както и за информиране 
на всички заинтересовани страни 
относно броя и вида на възложените 
поръчки. Освен това при възлагането на 
концесионни договори за подобен вид 
услуги държавите-членки следва да 
предприемат подходящи мерки, които 
имат за цел да осигурят спазване на 
принципите за прозрачност и 
равнопоставено третиране на 
икономическите оператори, като 
същевременно позволяват на 
възлагащите органи и възложителите да 
отчетат особеностите на въпросните 
услуги. Държавите-членки следва да 

(21) Имайки предвид резултатите от 
извършената от службите на Комисията 
оценка на реформата на правилата за 
обществените поръчки, изглежда 
оправдано от пълното прилагане на 
настоящата директива да бъдат 
изключени само тези услуги, които имат 
ограничено трансгранично измерение, а 
именно т.нар. услуги за личността, 
каквито са някои образователни услуги. 
Тези услуги се предоставят в конкретен 
контекст, който силно се различава в 
държавите-членки, поради различните 
културни традиции. Следователно 
трябва да се въведе специфичен режим 
за концесиите за тези услуги, който да 
отчита факта, че те сега започват да се 
регулират за първи път. Задължението 
за публикуване на обявление на 
предварителна информация и обявление 
за възлагане на концесия във връзка с 
всяка концесия, чиято стойност е равна 
или по-голяма от определените в 
настоящата директива прагове, е 
подходящ начин за предоставяне на 
потенциалните участници на 
информация за икономическите 
възможности, както и за информиране 
на всички заинтересовани страни 
относно броя и вида на възложените 
поръчки. Освен това при възлагането на 
концесионни договори за подобен вид 
услуги държавите-членки следва да 
предприемат подходящи мерки, които 
имат за цел да осигурят спазване на 
принципите за прозрачност и 
равнопоставено третиране на 
икономическите оператори, като 
същевременно позволяват на 
възлагащите органи и възложителите да 
отчетат особеностите на въпросните 
услуги. Държавите-членки следва да 
гарантират, че възлагащите органи и 
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гарантират, че възлагащите органи и 
възложителите могат да отчетат 
необходимостта от гарантиране на 
качеството, непрекъснатостта, 
достъпността, наличността и 
всеобхватността на услугите, 
конкретните нужди на различни 
категории потребители, участието и 
правото на глас на потребителите и 
новаторството.

възложителите могат да отчетат 
необходимостта от гарантиране на 
качеството, непрекъснатостта, 
достъпността, наличността и 
всеобхватността на услугите, 
конкретните нужди на различни 
категории потребители, участието и 
правото на глас на потребителите и 
новаторството.

Or. fi

Обосновка

Социалните и здравните услуги не следва да остават нерегулирани.

Изменение 14
Thomas Händel

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Имайки предвид резултатите от 
извършената от службите на 
Комисията оценка на реформата на 
правилата за обществените поръчки, 
изглежда оправдано от пълното
прилагане на настоящата директива да 
бъдат изключени само тези услуги, 
които имат ограничено 
трансгранично измерение, а именно 
т.нар. услуги за личността, каквито 
са някои социални, здравни и 
образователни услуги. Тези услуги се 
предоставят в конкретен контекст, 
който силно се различава в държавите-
членки, поради различните културни 
традиции. Следователно трябва да се 
въведе специфичен режим за 
концесиите за тези услуги, който да 
отчита факта, че те сега започват да се 
регулират за първи път. Задължението 
за публикуване на обявление на 

(21) Услугите от общ интерес, които 
се занимават с основните 
потребности на хората се изключват 
от прилагането на настоящата 
директива:  например общинските 
услуги за водоснабдяване и отпадни 
води, услуги, свързани съм 
сметосъбиране и услуги като 
например социални, здравни, културни 
и образователни услуги. Тези услуги се 
предоставят в конкретен контекст, 
който силно се различава в държавите-
членки, поради различните културни 
традиции. Следователно трябва да се 
въведе специфичен режим за 
концесиите за тези услуги, който да 
отчита факта, че те сега започват да се 
регулират за първи път. Задължението 
за публикуване на обявление на 
предварителна информация и обявление 
за възлагане на концесия във връзка с 
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предварителна информация и обявление 
за възлагане на концесия във връзка с 
всяка концесия, чиято стойност е равна 
или по-голяма от определените в 
настоящата директива прагове, е 
подходящ начин за предоставяне на 
потенциалните участници на 
информация за икономическите 
възможности, както и за информиране 
на всички заинтересовани страни 
относно броя и вида на възложените 
поръчки. Освен това при възлагането на 
концесионни договори за подобен вид 
услуги държавите-членки следва да 
предприемат подходящи мерки, които 
имат за цел да осигурят спазване на 
принципите за прозрачност и 
равнопоставено третиране на 
икономическите оператори, като 
същевременно позволяват на 
възлагащите органи и възложителите да 
отчетат особеностите на въпросните 
услуги. Държавите-членки следва да 
гарантират, че възлагащите органи и 
възложителите могат да отчетат 
необходимостта от гарантиране на 
качеството, непрекъснатостта, 
достъпността, наличността и 
всеобхватността на услугите, 
конкретните нужди на различни 
категории потребители, участието и 
правото на глас на потребителите и 
новаторството.

всяка концесия, чиято стойност е равна 
или по-голяма от определените в 
настоящата директива прагове, е 
подходящ начин за предоставяне на 
потенциалните участници на 
информация за икономическите 
възможности, както и за информиране 
на всички заинтересовани страни 
относно броя и вида на възложените 
поръчки. Освен това при възлагането на 
концесионни договори за подобен вид 
услуги държавите-членки следва да 
предприемат подходящи мерки, които 
имат за цел да осигурят спазване на 
принципите за прозрачност и 
равнопоставено третиране на 
икономическите оператори, като 
същевременно позволяват на 
възлагащите органи и възложителите да 
отчетат особеностите на въпросните 
услуги. Държавите-членки следва да 
гарантират, че възлагащите органи и 
възложителите могат да отчетат 
необходимостта от гарантиране на 
качеството, непрекъснатостта, 
достъпността, наличността и 
всеобхватността на услугите, 
конкретните нужди на различни 
категории потребители, участието и 
правото на глас на потребителите и 
новаторството.

Or. de

Изменение 15
Edite Estrela

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) За да бъде осигурена прозрачност и 
равнопоставеност, критериите за 

(25) За да бъде осигурена прозрачност и
равнопоставеност, критериите за 
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възлагане на концесия следва винаги да 
отговарят на някои общи стандарти. Те 
трябва да бъдат обявени предварително 
за всички потенциални участници, да 
бъдат свързани с предмета на договора 
и да не оставят на възлагащия орган или 
възложителя неограничена свобода при 
избора. Те следва да осигуряват 
възможност за реална конкуренция и да 
бъдат съпътствани от изисквания, 
позволяващи представената от 
участниците информация да бъде 
реално проверена. За да изпълнят тези 
стандарти, като същевременно подобрят 
правната сигурност, държавите-членки 
могат да предвидят използването на 
критерия за икономически най-изгодна 
оферта.

възлагане на концесия следва винаги да 
отговарят на някои общи стандарти. Те 
трябва да бъдат обявени предварително 
за всички потенциални участници, да 
бъдат свързани с предмета на договора 
и да не оставят на възлагащия орган или 
възложителя неограничена свобода при 
избора. Те следва да осигуряват 
възможност за реална конкуренция и да 
бъдат съпътствани от изисквания, 
позволяващи представената от 
участниците информация да бъде 
реално проверена. За да изпълнят тези 
стандарти, като същевременно подобрят 
правната сигурност, държавите-членки 
могат да предвидят използването на 
критерия за икономически най-изгодна 
и устойчива оферта.

Or. en

Изменение 16
Edite Estrela

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Ако възлагащите органи и 
възложителите изберат да възложат 
концесия на база икономически най-
изгодната оферта, те следва да 
определят икономическите и 
качествените критерии, въз основа на 
които те оценяват офертите, за да 
установят коя от тях предлага най-
доброто съотношение между качество и 
цена. Определянето на тези критерии 
зависи от предмета на концесията, тъй 
като те трябва да дадат възможност 
нивото на изпълнение, предложено във 
всяка оферта, да бъде оценено от гледна 
точка на предмета на концесията, 
определен в техническите 
спецификации, както и да се прецени 

(26) Ако възлагащите органи и 
възложителите изберат да възложат 
концесия на база икономически най-
изгодната и устойчива оферта, те 
следва да определят икономическите и 
качествените критерии, въз основа на 
които те оценяват офертите, за да 
установят коя от тях предлага най-
доброто съотношение между качество и 
цена. Определянето на тези критерии 
зависи от предмета на концесията, тъй 
като те трябва да дадат възможност 
нивото на изпълнение, предложено във 
всяка оферта, да бъде оценено от гледна 
точка на предмета на концесията, 
определен в техническите 
спецификации, както и да се прецени 
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съотношението между качество и цена 
за всяка оферта.

съотношението между качество и цена 
за всяка оферта.

Or. en

Изменение 17
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Техническите спецификации, 
изготвени от възлагащите органи и 
възложителите, следва да позволяват 
възлагането на концесиите да създава 
условия за конкуренция. За тази цел 
трябва да бъде възможно да се подават 
оферти, които отразяват разнообразието 
на техническите решения, така че да 
може да се постигне достатъчно ниво на 
конкуренция. Следователно 
техническите спецификации следва да 
бъдат изготвени по такъв начин, че да 
не се допусне изкуствено стесняване на 
конкуренцията чрез изисквания, които 
облагодетелстват конкретен 
икономически оператор, като повтарят 
най-важните характеристики на 
доставките, услугите или 
строителството, които обикновено се 
предлагат от този икономически 
оператор. Обикновено тази цел може да 
бъде постигната по най-добрия начин и 
да се поощрят иновациите, ако 
техническите спецификации бъдат 
изготвени с оглед на функционалните 
изисквания и изискванията за 
изпълнение. В случаите, в които се 
изисква спазването на европейски 
стандарт или, при липса на такъв, на 
национален стандарт, възлагащите 
органи и възложителите следва да 
разглеждат и оферти, основаващи се на 
равнозначни договорености. За да се 

(28) Техническите спецификации, 
изготвени от възлагащите органи и 
възложителите, следва да позволяват 
възлагането на концесиите да създава 
условия за конкуренция. За тази цел 
трябва да бъде възможно да се подават 
оферти, които отразяват разнообразието 
на техническите решения, така че да 
може да се постигне достатъчно ниво на 
конкуренция. Следователно 
техническите спецификации следва да 
бъдат изготвени и прилагани в 
съответствие с принципите на 
прозрачност и недискриминация и по 
такъв начин, че да не се допусне 
изкуствено стесняване на 
конкуренцията чрез изисквания, които 
облагодетелстват конкретен 
икономически оператор, като повтарят 
най-важните характеристики на 
доставките, услугите или 
строителството, които обикновено се 
предлагат от този икономически 
оператор. Обикновено тази цел може да 
бъде постигната по най-добрия начин и 
да се поощрят иновациите, ако 
техническите спецификации бъдат 
изготвени с оглед на функционалните 
изисквания и изискванията за 
изпълнение. В случаите, в които се 
изисква спазването на европейски 
стандарт или, при липса на такъв, на 
национален стандарт, възлагащите 
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покаже равнозначността на 
участниците, може да се изиска 
предоставяне на доказателства, 
удостоверени от трета страна; следва 
обаче да се допускат и други подходящи 
средства за доказване като техническо 
досие от производител, когато 
въпросният икономически оператор 
няма достъп до такива удостоверения 
или до доклади от изпитвания или няма 
възможност да ги набави в съответните 
срокове.

органи и възложителите следва да 
разглеждат и оферти, основаващи се на 
равнозначни договорености. За да се 
покаже равнозначността на 
участниците, може да се изиска 
предоставяне на доказателства, 
удостоверени от трета страна; следва 
обаче да се допускат и други подходящи 
средства за доказване като техническо 
досие от производител, когато 
въпросният икономически оператор 
няма достъп до такива удостоверения 
или до доклади от изпитвания или няма 
възможност да ги набави в съответните 
срокове.

Or. en

Изменение 18
Thomas Händel

Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Възлагащите органи и 
възложителите следва да могат в 
техническите спецификации и в 
критериите за възлагане да се позоват на 
конкретен производствен процес, 
конкретен начин на предоставяне на 
услуги или конкретен процес за всеки 
друг етап от жизнения цикъл на 
продукта или услугата, при условие че 
те са свързани с предмета на дейност на 
концепцията. С цел социалните 
съображения да бъдат по-добре 
отразени при възлагането на концесии, 
възложителите следва да могат да 
включват в критериите за възлагане 
характеристики относно условията на 
работа. Когато обаче възлагащите 
органи или възложителите използват 
икономически най-изгодната оферта, 

(29) Възлагащите органи и 
възложителите следва да могат в 
техническите спецификации и в 
критериите за възлагане да се позоват на 
конкретен производствен процес, 
конкретен начин на предоставяне на 
услуги или конкретен процес за всеки 
друг етап от жизнения цикъл на 
продукта или услугата, при условие че 
те са свързани с предмета на дейност на 
концепцията. С цел социалните 
съображения да бъдат по-добре 
отразени при възлагането на концесии, 
възложителите следва да могат да 
включват в критериите за възлагане 
характеристики относно условията на 
работа, защитата на здравето или 
насърчаване на социалната интеграция 
на лица в неравностойно положение или 
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тези критерии могат да се отнасят 
само до условията на работа на 
лицата, които пряко участват във 
въпросния производствен процес или в 
предоставянето на услуги. Тези 
характеристики могат да се отнасят 
само до защитата на здравето на 
персонала, участващ в 
производствения процес, или до
насърчаване на социалната интеграция 
на лица в неравностойно положение или 
членове на уязвими групи от 
населението сред лицата, които 
изпълняват поръчката, включително 
достъпността за лица с увреждания. В 
такъв случай прилагането на всички 
критерии, съдържащи тези 
характеристики, следва при всяко 
положение да се ограничава до 
характеристики, които имат 
непосредствено въздействие 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 
услуги1 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.

членове на уязвими групи от 
населението сред лицата, които 
изпълняват поръчката, включително 
достъпността за лица с увреждания. 

Възлагащите органи и възложителите 
следва да могат също така, когато 
прилагат критерия за икономически 
най-изгодната оферта, да използват 
организацията, квалификацията и опита 
на персонала, изпълняващ въпросната 
концесия, като критерий за възлагане, 

Възлагащите органи и възложителите 
следва да могат също така, когато 
прилагат критерия за икономически 
най-изгодната оферта, да използват 
организацията, квалификацията и опита 
на персонала, изпълняващ въпросната 
концесия, като критерий за възлагане, 

                                               
1 ОВ L 18, 21.1.97 г., стр. 1.
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тъй като това може да повлияе на 
качеството на изпълнението на 
концесията и следователно на 
икономическата стойност на офертата.

тъй като това може да повлияе на 
качеството на изпълнението на 
концесията и следователно на 
икономическата стойност на офертата.

Or. de

Изменение 19
Edite Estrela

Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Възлагащите органи и 
възложителите следва да могат в 
техническите спецификации и в 
критериите за възлагане да се позоват на 
конкретен производствен процес, 
конкретен начин на предоставяне на 
услуги или конкретен процес за всеки 
друг етап от жизнения цикъл на 
продукта или услугата, при условие че 
те са свързани с предмета на дейност на 
концепцията. С цел социалните 
съображения да бъдат по-добре 
отразени при възлагането на концесии, 
възложителите следва да могат да 
включват в критериите за възлагане 
характеристики относно условията на 
работа. Когато обаче възлагащите 
органи или възложителите използват 
икономически най-изгодната оферта, 
тези критерии могат да се отнасят само 
до условията на работа на лицата, които 
пряко участват във въпросния 
производствен процес или в 
предоставянето на услуги. Тези 
характеристики могат да се отнасят 
само до защитата на здравето на 
персонала, участващ в производствения 
процес, или до насърчаване на 
социалната интеграция на лица в 
неравностойно положение или членове 
на уязвими групи от населението сред 
лицата, които изпълняват поръчката, 
включително достъпността за лица с 

(29) Възлагащите органи и 
възложителите следва да могат в 
техническите спецификации и в 
критериите за възлагане да се позоват на 
конкретен производствен процес, 
конкретен начин на предоставяне на 
услуги или конкретен процес за всеки 
друг етап от жизнения цикъл на 
продукта или услугата, при условие че 
те са свързани с предмета на дейност на 
концепцията. С цел социалните 
съображения да бъдат по-добре 
отразени при възлагането на концесии, 
възложителите следва да могат да 
включват в критериите за възлагане 
характеристики относно условията на 
работа. Когато обаче възлагащите 
органи или възложителите използват 
икономически най-изгодната и 
устойчива оферта, тези критерии могат 
да се отнасят само до условията на 
работа на лицата, които пряко участват 
във въпросния производствен процес 
или в предоставянето на услуги. Тези 
характеристики могат да се отнасят 
само до защитата на здравето на 
персонала, участващ в производствения 
процес, или до насърчаване на 
социалната интеграция на лица в 
неравностойно положение или членове 
на уязвими групи от населението сред 
лицата, които изпълняват поръчката, 
включително достъпността за лица с 
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увреждания. В такъв случай 
прилагането на всички критерии, 
съдържащи тези характеристики, следва 
при всяко положение да се ограничава 
до характеристики, които имат 
непосредствено въздействие върху 
членовете на персонала в тяхната 
работна среда. Те следва да се прилагат 
в съответствие с Директива 96/71/EО 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 
непряка дискриминация на 
икономически оператори от друга 
държава-членка или от трети държави, 
страни по споразумение или 
споразуменията за свободна търговия, 
по които Съюза е страна. Възлагащите 
органи и възложителите следва да могат 
също така, когато прилагат критерия за 
икономически най-изгодната оферта, да 
използват организацията, 
квалификацията и опита на персонала, 
изпълняващ въпросната концесия, като 
критерий за възлагане, тъй като това 
може да повлияе на качеството на 
изпълнението на концесията и 
следователно на икономическата 
стойност на офертата.

увреждания. В такъв случай 
прилагането на всички критерии, 
съдържащи тези характеристики, следва 
при всяко положение да се ограничава 
до характеристики, които имат 
непосредствено въздействие върху 
членовете на персонала в тяхната 
работна среда. Те следва да се прилагат 
в съответствие с Директива 96/71/EО 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 
непряка дискриминация на 
икономически оператори от друга 
държава-членка или от трети държави, 
страни по споразумение или 
споразуменията за свободна търговия, 
по които Съюза е страна. Възлагащите 
органи и възложителите следва да могат 
също така, когато прилагат критерия за 
икономически най-изгодната и 
устойчива оферта, да използват 
организацията, квалификацията и опита 
на персонала, изпълняващ въпросната 
концесия, като критерий за възлагане, 
тъй като това може да повлияе на 
качеството на изпълнението на 
концесията и следователно на 
икономическата стойност на офертата.

Or. en

Изменение 20
Edite Estrela

Предложение за директива
Съображение 29 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29a) Настоящата директива 
гарантира спазването на Директива 
2001/23/ЕО относно сближаването на 
законодателствата на държавите 
членки във връзка с гарантирането на 
правата на работниците и 
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служителите при прехвърляне на 
предприятия, стопански дейности 
или части от предприятия или 
стопански дейности с цел да 
гарантира спазването на правилата 
за равнопоставеност при 
конкуренцията и защитата на 
работниците в контекста на 
прехвърлянето на предприятие.

Or. en

Изменение 21
Thomas Händel

Предложение за директива
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) По време на изпълнението на 
концесията се прилагат законите, 
подзаконовите актове и колективните
споразумения както на национално, 
така и на ниво Европейски съюз, които 
са в сила по отношение на условията за 
заетост и безопасност на труда, при 
условие че тези правила и тяхното 
прилагане са съобразени с правото на 
Съюза. При случаи от трансграничен 
характер, когато работници от една 
държава-членка предоставят услуги в 
друга държава-членка при 
изпълнението на концесия, Директива 
96/71/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 16 декември 1996 г. 
относно командироването на 
работници в рамките на 
предоставянето на услуги установява 
минималните условия, които 
приемащата страна трябва да спазва 
по отношение на тези командировани 
работници.

(32) По време на изпълнението на 
концесията следва да се прилагат 
законите, подзаконовите актове и 
представителните колективни
споразумения на всички равнища, 
които са в сила по отношение на 
условията за заетост и безопасност на 
труда в национален план, в 
Европейския съюз и в международен 
план. Прилага се принципът на равно 
заплащане за равен труд на 
съпоставимо работно място.

Or. de
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Изменение 22
Edite Estrela

Предложение за директива
Съображение 32 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32a) Националното законодателство 
и колективните споразумения, които 
се прилагат на мястото, където се 
извършва строителството, услугата 
или доставката, по отношение на 
задълженията, свързани със 
социалната закрила и закрилата на 
заетостта, както и условията на 
труд, също се прилагат по време на 
изпълнението на концесията.   
Неизпълнението на тези задължения 
може да се разглежда като сериозно 
нарушение на професионалното 
поведение от страна на съответния 
икономически оператор, което може 
да доведе до изключването му от 
процедурата за възлагане на концесия.

Or. en

Изменение 23
Thomas Händel

Предложение за директива
Съображение 32 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32a) Ако при възлагане на концесия 
работниците са прехвърлени от 
новия концесионер от орган, публичен 
възлагащ орган или предишния 
концесионер, правните последици на 
Директива 2001/23/ЕО във връзка с 
гарантирането на трудовата 
заетост и условията на труд се 
прилагат по отношение на 
работниците.
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Or. de

Изменение 24
Thomas Händel

Предложение за директива
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Концесии не следва да се възлагат 
на икономически оператори, които са 
участвали в престъпна организация или 
са били признати за виновни в 
корупция, измама във вреда на 
финансовите интереси на Съюза или 
изпиране на пари. Неплащането на 
данъци или вноски за социална 
сигурност следва също да се 
санкционира със задължително 
отстраняване от участие на нивото на 
Съюза. Освен това възлагащите органи 
следва да получат възможността да 
отстраняват кандидати или участници 
при сериозни нарушения на правото на 
ЕС или на местния закон с цел да се 
защитят обществените интереси, 
съвместими с Договора, или когато 
икономическият оператор е допуснал 
значителни или трайни слабости при 
изпълнението на предишна концесия 
или концесии от подобно естество със 
същия възлагащ орган или възложител.

(33) Концесии не следва да се възлагат 
на икономически оператори, които са 
участвали в престъпна организация или 
са били признати за виновни в 
корупция, измама във вреда на 
финансовите интереси на Съюза или 
изпиране на пари. Неплащането на 
данъци или вноски за социална 
сигурност следва също да се 
санкционира със задължително 
отстраняване от участие на нивото на 
Съюза. С цел да се позволи съдебно 
преследване за минали нарушения на 
закона и да се предвиди за бъдещи 
концесии ясно и прозрачно 
разпределение на отговорностите 
между основния икономически 
оператор и подизпълнителите, 
основният икономически оператор и 
подизпълнителите трябва да носят 
самостоятелна и солидарна 
отговорност. Освен това възлагащите 
органи следва да получат възможността 
да отстраняват кандидати или 
участници при сериозни нарушения на 
правото на ЕС или на местния закон с 
цел да се защитят обществените 
интереси, съвместими с Договора, или 
когато икономическият оператор е 
допуснал значителни или трайни 
слабости при изпълнението на 
предишна концесия или концесии от 
подобно естество със същия възлагащ 
орган или възложител.

Or. de
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Изменение 25
Thomas Händel

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива не засяга 
правото на органи на всички равнища 
да решават дали, как и до каква 
степен да извършват сами 
публичните функции.  Органите 
могат да извършват обществени 
задачи като използват собствените 
си ресурси без да бъдат принудени да 
възлагат концесии на други (външни) 
икономически оператори.  Те могат 
също така да извършват подобни 
задачи съвместно с други органи.

Or. de

Изменение 26
Licia Ronzulli

Предложение за директива
Член 2 - параграф 1 - точка 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) „възмезден договор“ означава 
договор, причината  за който се 
основава на размяна на ползи. Това 
предполага всяка страна да може да 
се възползва от сделката и ползата 
няма непременно икономически 
характер;

Or. it

Изменение 27
Licia Ronzulli
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Предложение за директива
Член 2 - параграф 1 - точка 14 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) „конструктивен риск“означава 
риск, присъщ на забавяния при 
доставката, допълнителни разходи 
или неподходящи стандарти;

Or. it

Изменение 28
Licia Ronzulli

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 14 б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14б) „риск, свързан с наличността“ 
означава риск, присъщ за 
изпълнението на услугите, които 
частният партньор трябва да 
предостави;

Or. it

Изменение 29
Licia Ronzulli

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 14 в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14в) „риск, свързан с търсенето“ 
означава риск, присъщ за различните 
обеми на търсене за услугата, която 
частният партньор трябва да 
изпълни;

Or. it



PE492.772v01-00 26/51 AM\907628BG.doc

BG

Изменение 30
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правото да се експлоатират строежите 
или услугите, както е упоменато в първи 
параграф, точки 2, 4 и 7, включва 
прехвърляне на концесионера на 
съществения оперативен риск. Счита 
се, че концесионерът е поел 
съществения оперативен риск, когато 
не му е гарантирано, че ще си възвърне 
направените инвестиции и разходи по 
експлоатацията на строежите или 
услугите, които са предмет на 
концесията.

Правото да се експлоатират строежите 
или услугите, както е упоменато в първи 
параграф, точки 2, 4 и 7, включва 
прехвърляне на концесионера на 
съществения дял от оперативния риск. 
Счита се, че концесионерът е поел 
съществения дял от оперативния риск, 
когато не му е гарантирано, че ще си 
възвърне направените инвестиции и 
разходи по експлоатацията на строежите 
или услугите, които са предмет на 
концесията.

Or. de

Изменение 31
Thomas Händel

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Този стопански риск може да 
представлява някое от следните:

Оперативният риск може да 
представлява по-специално:

Or. de

Изменение 32
Riikka Manner

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

Този стопански риск може да 
представлява някое от следните:

Този оперативен риск може да 
представлява някое от следните:

Or. fi

Изменение 33
Thomas Händel

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) рискът, свързан с използването на 
строителството или търсенето за 
предоставянето на услугата; или

а) рискът, свързан с използването на 
строителството или търсенето за 
предоставянето на услугата, 
включително когато този риск е 
съществено ограничен, например от 
рамкови разпоредби съгласно 
държавното право в дадена държава 
членка; или

Or. de

Изменение 34
Thomas Händel

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Разрешения, разрешителни или 
лицензи, които просто определят 
условията за упражняване на 
стопанска дейност, не се считат 
концесии. Същото важи и за договори 
между възлагащ орган или 
възложител относно правото на 
икономически оператор да 
експлоатира обществени достояния 
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или ресурси (обикновени договори за 
наем или аренда на земя, например) и 
в които, по правило, са установени 
само общи условия за ползването им, 
без възлагащият орган да става 
получател на конкретни услуги, 
извършвани от договорен партньор.

Or. de

Изменение 35
Licia Ronzulli

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Концесии, чиято стойност е под 
прага, определен в член 5, могат да се 
възлагат директно, без да е 
необходимо да се провежда  процедура 
за възлагане на концесии.

Or. it

Изменение 36
Licia Ronzulli

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Прогнозната стойност на концесия се 
изчислява като стойността на 
съвкупността от строителни работи 
или услуги, дори и ако са закупени чрез
различни договори, когато договорите 
са част от единичен проект. 
Признаците за наличие на единичен 
проект могат например да се съдържат в 
предварителното общо планиране и 
замисъл от възлагащия орган или 

Прогнозната стойност на концесия се 
изчислява въз основа на всички 
технически, функционални и 
стопански елементи, дори и тези
елементи да са част от различни 
договори. Признаците за наличие на 
единичен проект могат например да се 
съдържат в предварителното общо 
планиране и замисъл от възлагащия 
орган или възложителя, във факта, че 
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възложителя, във факта, че различните 
закупени елементи изпълняват единна 
стопанска и техническа функция или че 
те са логически взаимосвързани по друг 
начин.

различните закупени елементи 
изпълняват единна стопанска и 
техническа функция или че те са 
логически взаимосвързани по друг 
начин.

Or. it

Изменение 37
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 8 – параграф 5 – алинея 1– буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) придобиването или наемането, 
независимо чрез какви финансови 
средствa, нa земя, съществуващи сгради 
или други недвижими имоти или на 
правa във връзкa с тях; настоящатa 
директивa се прилага обаче по 
отношение на концесии зa финансови 
услуги, които сa възложени към 
момента на, преди или след договорa зa 
придобиване или наемане, независимо 
от формaта му;

a) придобиването, наемането или 
вземането на лизинг от възлагащия 
орган или възложителя, независимо 
чрез какви финансови средствa, нa земя, 
съществуващи сгради или други 
недвижими имоти или на правa във 
връзкa с тях; настоящатa директивa се 
прилага обаче по отношение на 
концесии зa финансови услуги, които сa 
възложени към момента на, преди или 
след договорa зa придобиване или 
наемане, независимо от формaта му;

Or. de

Изменение 38
Edite Estrela

Предложение за директива
Член 8 – параграф 5 – алинея 1– буква д) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en
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Изменение 39
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 8 – параграф 5 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива не се прилага 
за концесии за услуги, свързани с 
услугите от общ икономически 
интерес и услугите от общ интерес, 
като например:
а) услуги, свързани с водоснабдяване;
б) услуги, свързани с отпадните води;
в) услуги, свързани със сметосъбиране;
г) енергийни услуги;
д) социални услуги, въз основа на 
доброволната европейска рамка за 
качеството на социалните услуги, 
приета от Комитета „Социална 
закрила“, по-специално в областта на 
предоставянето на здравни и 
социални услуги, услуги, свързани със 
задължителното социално 
осигуряване, услуги, свързани с 
реагиране при аварийни и бедствени 
ситуации,  услуги, свързани със 
социална защита, услуги, 
предоставени от синдикални 
организации.

Or. de

Изменение 40
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Срокът на концесията се ограничава 
до времето, което се приема за 
необходимо, за да може концесионерът 
да си възвърне инвестициите, направени 
за експлоатация на строителството или 
услугите, и да получи оправдан доход 
върху вложения капитал.

При възлагане на концесия 
възлагащият орган или 
възложителят може, в светлината 
на естеството на концесията и на 
принципа на пропорционалност, да 
ограничи нейния срок. Сред 
факторите, които могат да бъдат 
разгледани тук, е времето, което се 
приема за необходимо, за да може 
концесионерът да си възвърне 
инвестициите, направени за 
експлоатация на строителството или 
услугите. Може също така да се 
вземат предвид други обективни 
критерии, като обществения интерес 
при съществуващо висококачествено 
предоставяне или екологично и 
социално устойчиво изпълнение на 
услугата, както и разходите, 
направени при избора на концесионер. 

Or. de

Изменение 41
Riikka Manner

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Срокът на концесията се ограничава до 
времето, което се приема за 
необходимо, за да може концесионерът 
да си възвърне инвестициите, направени 
за експлоатация на строителството или 
услугите, и да получи оправдан доход 
върху вложения капитал.

Срокът на концесията се ограничава до 
времето, което се приема за 
необходимо, за да може концесионерът 
да си възвърне инвестициите, направени 
за експлоатация на строителството или 
услугите, и да получи оправдан доход 
върху вложения капитал, както и 
времето, което се очаква да бъде 
необходимо, за постигане на целите, 
определени от възлагащият орган.

Or. en
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Изменение 42
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17 заличава се
Социални и други специфични услуги
Договорите за социални и други 
специфични услуги, изброени в 
приложение Х, които попадат в 
приложното поле на настоящата 
директива, подлежат на 
задължението по член 26, параграф 3 
и по член 27, параграф 1.

Or. de

Изменение 43
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да си запазят 
правото да участват в процедури по 
възлагане на концесия на защитени 
предприятия и икономически 
оператори, с които целят главно 
социалната и професионална 
интеграция на работници с 
увреждания и в неравностойно 
положение, или да предвидят такива 
концесии да се провеждат в 
контекста на програми за създаване 
на защитени работни места, при 
условие че над 30 % от служителите 
на тези предприятия, икономически 
оператори или програми са с 
увреждания или в неравностойно 
положение.

Държавите-членки могат да си запазят 
правото да участват в процедури по 
възлагане на концесия за:
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Or. en

Изменение 44
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) защитени предприятия или да 
предвидят такива поръчки да бъдат 
изпълнявани по програми за създаване 
на защитени работни места, ако по-
голямата част от съответните 
служители са лица с увреждания, 
които поради естеството или 
тежестта на своите увреждания не 
могат да работят при обичайните 
условия или лесно да намерят работа 
на обикновения пазар;

Or. en

Изменение 45
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за директива
Член 20 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en
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Изменение 46
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за директива
Член 22 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. От юридическите лица обаче може да 
бъде изискано да посочат в офертата 
или в заявлението имената и
съответната професионална 
квалификация на персонала, който ще 
отговаря за изпълнението на въпросната 
концесия.

2. От юридическите лица обаче може да 
бъде изискано да посочат в офертата 
или в заявлението съответната 
професионална квалификация на 
персонала, който ще отговаря за 
изпълнението на въпросната концесия.

Or. en

Обосновка

Предвид продължителността на процедурата по подбор и възлагане, може да не е 
възможно участникът да знае имената на персонала на етапа на подаване на 
заявленията.

Изменение 47
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за директива
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Групи от икономически оператори 
могат да подават оферти или да 
представят кандидатурите си.

3. Групи от икономически оператори 
могат да подават оферти или да 
представят кандидатурите си. Групи от 
икономически оператори, по-
конкретно малки и средни 
предприятия (МСП), могат да 
действат под формата на консорциум 
от предприятия. 

Or. en
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Изменение 48
Edite Estrela

Предложение за директива
Член 22 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Възлагащите органи се стремят 
към „най-добрата стойност“ при 
възлагане на концесията. Това се 
постига чрез най- изгодната в широк 
план комбинация от съображения, 
свързани с цената, качеството и 
устойчивостта.

Or. en

Изменение 49
Edite Estrela

Предложение за директива
Член 22 - параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Възлагащите органи спазват 
забавяния на плащанията, както е 
установена в Директива 2001/7/ЕС.

Or. en

Изменение 50
Edite Estrela

Предложение за директива
Член 22 - параграф 4 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4в. Икономическите оператори 
спазват задълженията, свързани със 
социалната закрила и защитата на 
заетостта, както и условията на 
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труд, които се прилагат на мястото, 
където ще се извършва 
строителството, услугата или 
доставката, както е предвидено в 
националното законодателство и/или 
в колективните споразумения или 
разпоредбите на международното 
трудово право, изброени в приложение 
XIІІ а (ново).

Or. en

Изменение 51
Edite Estrela

Предложение за директива
Член 22 – параграф 4 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4г. Параметрите на договорите за 
възлагане на концесии се оповестяват 
публично и могат да бъдат подлагани 
на проверка.

Or. en

Изменение 52
Edite Estrela

Предложение за директива
Член 25 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Възлагащите органи могат да 
използват данните, обработвани 
електронно за процедурите по възлагане 
на обществени поръчки, с цел да се 
предотвратяват, откриват и коригират 
грешките, които възникват на всеки 
етап от разработването на подходящите 
инструменти.

8. Възлагащите органи могат да 
използват данните, обработвани
електронно за процедурите по възлагане 
на концесии, с цел да се предотвратяват, 
откриват и коригират грешките, които 
възникват на всеки етап от 
разработването на подходящите 
инструменти.
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Or. en

Изменение 53
Edite Estrela

Предложение за директива
Член 32 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Техническите спецификации, както са 
определени в приложение VIII, точка 1, 
се включват в документите за 
концесията. В тях се определят 
необходимите характеристики за 
строителството, услугата или 
доставката.

Техническите спецификации, както са 
определени в приложение VIII, точка 1, 
се включват в документите за 
концесията. В тях се определят 
необходимите характеристики за 
строителството, услугата или доставката 
с цел постигане на целите на 
възлагащия орган, включително 
целите за устойчивост.

Or. en

Изменение 54
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 34 – параграф 2 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако при възлагане на концесия 
работниците са прехвърлени от 
новия концесионер от орган, публичен 
възлагащ орган или предишния 
концесионер, правните последици на 
Директива 2001/23/ЕО във връзка с 
гарантирането на трудовата 
заетост и условията на труд се 
прилагат по отношение на 
работниците. 

Or. de
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Изменение 55
Licia Ronzulli

Предложение за директива
Член 36 - параграф 1 - алинея 1- уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи посочват в 
обявлението за концесия условията за 
участие, свързани с:

Възлагащите органи посочват в 
обявлението за концесия или в 
документа условията за участие, 
свързани с:

Or. it

Изменение 56
Licia Ronzulli

Предложение за директива
Член 36 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи ограничават 
условията за участие до такива, които са 
подходящи да гарантират, че 
кандидатът или участникът има 
правните и финансовите качества и 
търговските и техническите 
способности да изпълни концесията, 
която ще се възлага. Всички изисквания 
следва да бъдат свързани и строго 
пропорционални на предмета на 
поръчката, отчитайки необходимостта 
да се осигури истинска конкуренция.

Възлагащите органи ограничават 
условията за участие до такива, които са 
подходящи да гарантират, че 
кандидатът или участникът има 
правните и финансовите качества и 
търговските и техническите 
способности да изпълни концесията, 
която ще се възлага. Всички изисквания 
следва да бъдат свързани и строго 
пропорционални на предмета на 
поръчката и да отчитат
необходимостта да се осигури истинска 
конкуренция.

Or. it

Изменение 57
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 36 – параграф 5 – алинея 1– буква д а (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

да) многократни и/или сериозни 
нарушения на законодателството в 
областта на трудовата заетост, 
социалното осигуряване или околната 
среда, установени със съдебни 
решения, които имат силата на 
окончателно отсъждане.

Or. de

Изменение 58
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 36 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Всеки икономически оператор се 
отстранява от участие в концесия, ако 
възлагащият орган или възложителят 
научи за решение, което не подлежи на 
обжалване, отсъждащо, че не е 
изпълнил задължения, свързани с 
плащане на данъци или вноски за 
социално осигуряване съгласно 
законовите разпоредби на страната, в 
която е установен или съгласно 
разпоредбите на държавата-членка на 
възлагащия орган или възложителя.

6. Всеки икономически оператор се 
отстранява от участие в концесия, ако 
възлагащият орган или възложителят 
научи за решение, което не подлежи на 
обжалване, или правно обвързващо 
административно решение, 
отсъждащо, че не е изпълнил 
задължения, свързани с плащане на 
данъци или вноски за социално 
осигуряване съгласно законовите 
разпоредби на страната, в която е 
установен или съгласно разпоредбите на 
държавата-членка на възлагащия орган 
или възложителя или ако такъв 
оператор е бил обект на повече от 
един случай на неблагоприятно 
решение или санкция съгласно 
трудовото законодателство.

Or. de

Изменение 59
Thomas Händel
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Предложение за директива
Член 36 - параграф 7 - алинея 1- уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да предвидят
възлагащите органи или възложителите 
да отстраняват от участие във възлагане 
на концесия икономически оператор, 
ако е изпълнено някое от следните 
условия:

Държавите-членки предвиждат 
възлагащите органи или възложителите 
да отстраняват от участие във възлагане 
на концесия икономически оператор, 
ако е изпълнено някое от следните 
условия:

Or. de

Изменение 60
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 36 - параграф 7 – алинея 1 - буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) нарушения на законодателството 
в областта на социалното 
осигуряване, трудовата заетост, 
данъчното облагане и околната среда.

Or. de

Изменение 61
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 36 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Държавите-членки определят 
условията за прилагане на настоящия 
член. При поискване те предоставят на 
другите държави-членки информация, 
свързана с изброените в настоящия член 
основания за отстраняване. 

9. Държавите-членки определят 
условията за прилагане на настоящия 
член. При поискване те предоставят на 
другите държави-членки информация, 
свързана с изброените в настоящия член 
основания за отстраняване. 
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Компетентните органи в държавата-
членка на установяване предоставят 
тази информация в съответствие с 
разпоредбите на член 88 от Директива 
[заменила Директива 2004/18/ЕО].

Компетентните органи в държавата-
членка на установяване предоставят 
тази информация в съответствие с 
разпоредбите на член 88 от Директива 
[заменила Директива 2004/18/ЕО].
Държавите членки и Комисията 
разработват също така процедура за 
събиране на информация за 
нарушения на законодателството и я 
предоставят на възложителите.

Or. de

Изменение 62
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 39 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Възлагащият орган или 
възложителят посочва в обявлението 
или документите за концесията 
относителната тежест, която 
определя за всеки от критериите, 
посочени в параграф 1, или изброява 
критериите в низходящ ред по 
важност.

заличава се

Or. de

Изменение 63
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 39 - параграф 4 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки могат да 
предвидят възлагащите органи и 
възложителите да решават възлагането 
на концесии въз основа на критерия на 
икономически най-изгодната оферта в 
съответствие с параграф 2. Този 

4. Държавите-членки предвиждат
възлагащите органи и възложителите да 
решават възлагането на концесии въз 
основа на критерия на икономически 
най-изгодната оферта в съответствие с 
параграф 2. Този критерий включва, в 
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критерий може да включва, в 
допълнение или към цената, или към 
разходите, някой от следните критерии:

допълнение или към цената, или към 
разходите, някой от следните критерии:

Or. de

Изменение 64
Edite Estrela

Предложение за директива
Член 39 - параграф 4 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки могат да 
предвидят възлагащите органи и 
възложителите да решават възлагането 
на концесии въз основа на критерия на 
икономически най-изгодната оферта в 
съответствие с параграф 2. Този 
критерий може да включва, в 
допълнение или към цената, или към 
разходите, някой от следните критерии:

4. Държавите-членки могат да 
предвидят възлагащите органи и 
възложителите да решават възлагането 
на концесии въз основа на критерия на 
икономически най-изгодната и 
устойчива оферта в съответствие с 
параграф 2. Този критерий може да 
включва, в допълнение или към цената, 
или към разходите, някой от следните 
критерии:

Or. en

Изменение 65
Licia Ronzulli

Предложение за директива
Член 39 - параграф 4 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки могат да 
предвидят възлагащите органи и 
възложителите да решават възлагането 
на концесии въз основа на критерия на 
икономически най-изгодната оферта в 
съответствие с параграф 2. Този 
критерий може да включва, в 
допълнение или към цената, или към 
разходите, някой от следните критерии:

4. Държавите-членки могат да 
предвидят възлагащите органи и 
възложителите да решават възлагането 
на концесии въз основа на критерия на 
икономически най-изгодната оферта в 
съответствие с параграф 2. Този 
критерий може да включва във всеки 
случай, в допълнение или към цената, 
или към разходите, някой от следните 
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критерии:

Or. it

Изменение 66
Licia Ronzulli

Предложение за директива
Член 39 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) качество, включително технологични 
предимства, естетични и функционални 
свойства, достъпност, проект съобразен 
с всички потребители, екологични 
характеристики и иновативно естество;

а) качество, включително технологични 
предимства, естетични и функционални 
свойства, достъпност, проект съобразен 
с всички потребители, социален 
интерес, екологични характеристики и 
иновативно естество;

Or. it

Изменение 67
Edite Estrela

Предложение за директива
Член 39 – параграф 4 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) социални критерии като спазване 
на:
регулирането на социалната закрила 
и защитата на заетостта, 
условията на труд и здравето и 
безопасността;
възможностите за заетост, 
включително насърчаване на: 
младежката заетост, 
равнопоставеността на половете, 
възможностите за заетост на 
дългосрочно безработните и за 
възрастните работници, за лица от 
групи в неравностойно положение, 
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хора с увреждания;
стандарти за достоен труд;
социално приобщаване;
етична търговия;
достъп до професионално обучение на 
място;
правата на човека.

Or. en

Изменение 68
Edite Estrela

Предложение за директива
Член 39 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) при концесии за услуги и концесии, 
включващи проектиране на 
строителство, организацията и 
качеството на персонала, определен за 
изпълнение на въпросната концесия, 
могат да бъдат взети под внимание, 
като впоследствие след възлагането на 
концесията този персонал може да бъде 
заменян само със съгласието на 
възлагащия орган или възложителя, 
който трябва да се увери, че замените 
осигуряват равностойна организация и
качество;

б) при концесии за услуги и концесии, 
включващи проектиране на 
строителство, организацията и 
качеството на персонала, определен за 
изпълнение на въпросната концесия, 
както и квалификацията и 
професионалното поведение на всеки 
подизпълнител, се вземат под 
внимание, като впоследствие след 
възлагането на концесията този 
персонал може да бъде заменян само със 
съгласието на възлагащия орган или 
възложителя, който трябва да се увери, 
че замените осигуряват равностойна 
организация, качество, квалификация
или опит;

Or. en

Изменение 69
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 39 – параграф 4 – буква г а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

га) Възлагащите органи или 
възложители прилагат 
допълнителни социални и екологични 
критерии за предоставяне на 
строителството и услугите, които 
се посочват в обявлението за 
концесията.  Те включват условията 
за заетост, предвидени съгласно 
националното законодателство, 
законодателството на Европейския 
съюз и международното 
законодателство и административни 
разпоредби, представителни трудови 
договори на всички равнища и 
арбитражни решения. Прилага се 
също така и принципът на равно 
заплащане за равен труд на 
съпоставимо работно място.

Or. de

Изменение 70
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 39 – параграф 4 – буква г б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) Могат да бъдат включени 
допълнителна критерии за 
социалната политика и политиката 
на заетост, като например 
насърчаването на равенство между 
половете и интеграция на пазара на 
труда, особено на групите в 
неравностойно положение, 
включително младите и възрастните 
работници, младежите и 
стажантите, дългосрочно
безработните, хората с мигрантски 
произход и  хората с увреждания.
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Or. de

Изменение 71
Edite Estrela

Предложение за директива
Член 39 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случая, посочен в параграф 4, 
възлагащият орган или възложителят 
уточнява в обявлението за поръчката, в 
поканата за подаване на оферти или в 
документите за концесията 
относителната тежест, която той дава на 
всеки от избраните критерии за 
определяне на икономически най-
изгодната оферта.

В случая, посочен в параграф 4, 
възлагащият орган или възложителят 
уточнява в обявлението за поръчката, в 
поканата за подаване на оферти или в 
документите за концесията 
относителната тежест, която той дава на 
всеки от избраните критерии за 
определяне на икономически най-
изгодната и устойчива оферта.

Or. en

Изменение 72
Edite Estrela

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) външни социални разходи, пряко 
свързани с жизнения цикъл, които 
могат да включват несигурна работа, 
дълго работно време, лошо спазване 
на условията за здраве и безопасност  
и липсата на професионалното 
обучение.

Or. en

Изменение 73
Ramona Nicole Mănescu
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Предложение за директива
Член 40 - параграф 2 - алинея 1- уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато възлагащите органи оценяват 
разходите, използвайки подхода на 
изчисляване на разходите през 
жизнения цикъл, те посочват в 
документите за концесия 
методологията, използвана за 
изчисляване на разходите през 
жизнения цикъл. Използваната 
методология трябва да отговаря на 
всички, изброени по-долу условия:

Когато възлагащите органи оценяват 
разходите, използвайки подхода на 
изчисляване на разходите през 
жизнения цикъл, те посочват в 
документите за концесия 
методологията, използвана за 
изчисляване на разходите през 
жизнения цикъл. Използваната 
методология трябва да се опрости с цел 
да бъде достъпна за МСП и трябва да 
отговаря на всички изброени по-долу 
условия:

Or. en

Изменение 74
Edite Estrela

Предложение за директива
Член 41 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В документите зa концесията 
възлагащият орган или възложителят 
може дa изисквa или може дa бъде 
задължен от държавa-членкa дa изискa 
участникът дa посочи в офертaта си 
всеки дял от поръчкатa, който 
възнамерявa дa възложи нa трети лицa 
като подизпълнители, и всички 
предложени подизпълнители.

1. В документите зa концесията 
възлагащият орган или възложителят 
може дa изисквa или може дa бъде 
задължен от държавa-членкa дa изискa 
участникът дa посочи в офертaта си 
всеки дял от поръчкатa, който 
възнамерявa дa възложи нa трети лицa 
като подизпълнители, и всички 
предложени подизпълнители, като 
предостави информация относно
подизпълнителите, включително 
техните имена, данни за контакт и 
законни представители. Всякакви 
промени във веригата за възлагане на 
подизпълнители се посочва незабавно 
на възлагащия орган, включително 
техните имена, данни за контакт и 
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законни представители.

Or. en

Изменение 75
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 41 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не засяга въпросa зa 
отговорносттa нa основния 
икономически оператор.

2. Параграф 1 не засяга въпросa зa 
отговорносттa нa основния 
икономически оператор и 
отговорността на подизпълнителя.

Or. de

Изменение 76
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 41 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Без да се засяга отговорността в 
съответствие с параграф 2, 
основният икономически оператор и 
подизпълнителят(ите) носят 
солидарна отговорност.

Or. de

Изменение 77
Thomas Händel

Предложение за директива
Приложение3 – параграф 1 – точка 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Дейности, свързани с експлоатацията 
на географски район с цел предоставяне 
на летища и морски или вътрешни 
пристанища или други терминали на 
въздушни превозвачи и превозвачи по 
море и вътрешни водни пътища.

5. Дейности, свързани с експлоатацията 
на географски район с цел предоставяне 
на летища и морски или вътрешни 
пристанища или друг вид обща 
инфраструктура на въздушни 
превозвачи и превозвачи по море и 
вътрешни водни пътища.

Or. de

Изменение 78
Licia Ronzulli

Предложение за директива
Приложение 4 – заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА 
СЕ СЪДЪРЖА В ОБЯВЛЕНИЯТА ЗА 
КОНЦЕСИИ

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА 
СЕ СЪДЪРЖА В ОБЯВЛЕНИЯТА ЗА 
КОНЦЕСИИ ИЛИ В ДОКУМЕНТИТЕ 
ЗА КОНЦЕСИЯТА

Or. it

Изменение 79
Thomas Händel

Предложение за директива
Приложение 10 

Текст, предложен от Комисията

УСЛУГИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 17
Код по CPV Описание

7511000-4 и
от 85000000-9 до 85323000-9
(с изключение на 85321000-5 и 
85322000-2)

Услуги по здравеопазване и социални 
дейности
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75121000-0, 75122000-7, 75124000-1 Административни образователни, 
здравни и културни услуги Услуги по 
задължително обществено 
осигуряване

75300000-9 Услуги по задължително обществено 
осигуряване

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,
75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,
75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Услуги по задължително обществено 
осигуряване, свързани със социална 
защита

98000000-3 Други обществени, социални и 
персонални услуги

98120000-0 Услуги на синдикални организации

98131000-0 Услуги на религиозни организации

Изменение

заличава се

Or. de

Изменение 80
Edite Estrela

Предложение за директива
Приложение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

СПИСЪК С МЕЖДУНАРОДНИТЕ 
СОЦИАЛНИ И СВЪРЗАНИ С 
ОКОЛНАТА СРЕДА КОНВЕНЦИИ 
ПОСОЧЕНИ В СЪОБРАЖЕНИЕ 3 И 
В ЧЛЕН 22, ПАРАГРАФ 4, БУКВА В)
– Конвенция 87 относно 
синдикалнатa свободa и закрилатa нa 
правото нa синдикално организиране,
– Конвенция 98 относно правото нa 
организиране и колективно 
договаряне;
– Конвенция 29 относно 
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принудителния труд;
– Конвенция 105 зa премахването нa 
принудителния труд,
– Конвенция 138 относно 
минималнатa възраст зa приемане нa 
работa;
– Конвенция 111 относно 
дискриминациятa в областтa нa 
трудa и професиите;
– Конвенция 100 относно 
равенството в заплащането;
– Конвенция 182 относно забранатa и 
незабавни действия зa ликвидирането 
нa най-тежките форми нa детския 
труд.
– Виенска конвенция за защита на 
озоновия слой и Монреалски протокол 
за веществата, които разрушават 
озоновия слой;
– Базелска конвенция за контрол на 
трансграничното движение на опасни 
отпадъци и тяхното обезвреждане 
(Базелска конвенция);
– Стокхолмска конвенция за 
устойчивите органични замърсители 
(Стокхолмска конвенция за УОЗ);
– Ротердамската конвенция относно 
процедурата по предварително 
обосновано съгласие при 
международната търговия с 
определени опасни химични вещества 
и пестициди (Конвенция PIC), 
Ротердам, 10.9.1998 г., и нейните 3 
регионални протокола.

Or. en


