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Изменение 167
Heide Rühle

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 53, 
параграф 1, член 62 и член 114, както и 
протокол № 26 от него,

Or. en

Изменение 168
Anna Hedh

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

Обосновка

Директивата се нуждае от ясно социално измерение и следователно от по-
всеобхватно правно основание.

Изменение 169
Heide Rühle
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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 
действат на практика и обществените 
поръчки ще бъдат отворени за 
конкуренция.

(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 разпределението на 
компетентностите, както е 
залегнало в член 14, параграф 1 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз и в протокол № 26. 
Европейската правна уредба относно 
обществените поръчки следва да 
зачита голямата свобода на 
публичните органи при изпълнението 
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

Обосновка

Адаптиране спрямо новите разпоредби на Договора от Лисабон.

Изменение 170
Pablo Arias Echeverría
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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 
действат на практика и обществените 
поръчки ще бъдат отворени за 
конкуренция.

(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, 
публичност, пропорционалност, 
прозрачност и ефективно управление 
на публичните средства. 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. es

Изменение 171
Morten Løkkegaard, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Съображение 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Възлагащите органи следва 
винаги да преценяват внимателно 
икономическото въздействие на 
дадено изискване върху 
икономическите оператори, преди да 
решат да използват едно такова 
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изискване в обявлението за 
обществена поръчка. Прекалено 
високите изисквания ще повишат 
разходите за сделките и освен това 
могат да бъдат пречка за участието 
особено на малките и средните
предприятия в обществените 
поръчки.

Or. en

Изменение 172
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Съображение 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Всички разпоредби на настоящия 
законодателен акт следва да се 
прилагат, като се спазва вътрешното 
разпределение на компетентностите
в държавите членки.

Or. en

Изменение 173
Heide Rühle

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Обществените поръчки играят 
ключова роля в стратегията „Европа 
2020“12 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 

(2) Обществените поръчки играят 
ключова роля в стратегията „Европа 
2020“12 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 
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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 услуги13, 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 доставки14 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.

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 услуги13, 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 доставки14 трябва да се 
ревизират и модернизират, за да може 
възложителят да използва по-добре 
обществените поръчки в подкрепа на 
устойчивото развитие и други общи 
обществени цели, като по този начин 
да се повиши ефективността на 
публичните разходи, като се осигури 
най-добро съотношение качество-
цена и 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 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.
Настоящата директива предвижда 
законодателство относно начина на 
закупуване. Възлагащите органи 
могат да определят изисквания, 
които са по-строги или по-
задълбочени от действащото 
законодателство на Съюза, с цел 
постигане на общите цели.

Or. en
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Обосновка

Настоящата директива предвижда законодателство относно начина на закупуване. 
Възлагащите органи могат да определят изисквания, които са по-строги или по-
задълбочени от действащото законодателство на ЕС, с цел постигане на общите 
цели.

Изменение 174
Anna Maria Corazza Bildt

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 

(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 осигури съотношение 
качество-цена, да се улесни равният 
достъп и справедливото участие на 
малките и средните предприятия и 
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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.

занаятчиите в обществените поръчки, 
както на местно равнище, така и на 
равнище на ЕС, и да се разреши на 
възложителите да използват по-добре 
обществените поръчки в подкрепа на 
устойчивото производство и 
потребление. 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 175
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Обществените поръчки играят 
ключова роля в стратегията „Европа 
2020“12 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 услуги13, и 
Директива 2004/18/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 31 март 2004 
година относно координирането на 

(2) Обществените поръчки играят 
ключова роля в стратегията „Европа 
2020“12 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 услуги13, и 
Директива 2004/18/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 31 март 2004 
година относно координирането на 
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процедурите за възлагане на 
обществени поръчки за строителство, 
услуги и доставки14 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.

процедурите за възлагане на 
обществени поръчки за строителство, 
услуги и доставки14 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, като например 
подобрения в областта на хуманното 
отношение към животните. 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 176
Anna Hedh

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Обществените поръчки играят 
ключова роля в стратегията „Европа 
2020“12 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 

(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 
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обществени поръчки от възложители, 
извършващи дейност във 
водоснабдяването, енергетиката, 
транспорта и пощенските услуги13, 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 доставки14 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.

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, като се
гарантират възможно най-добрите
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 
правилата на Съюза относно 
обществените поръчки, в частност 
по отношение на установения начин 
за постигане на целите за 
устойчивост, които следва да бъдат 
неразделна част от политиката в 
областта на обществените поръчки,
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.

Or. en

Изменение 177
Heide Rühle
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Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Все по-разнообразните форми на 
публична дейност налагат по-ясното 
дефиниране на понятието „обществена 
поръчка“. Правилата на Съюза за 
обществените поръчки нямат за цел да 
обхванат всички форми на изразходване 
на публични средства, а само на онези, 
предназначени за придобиване на 
предвидените строителство, доставки 
или услуги. Понятието „придобиване“ 
следва да се разбира в широкия смисъл 
на получаване на ползите от въпросните 
строителство, доставки или услуги, без 
задължително да се изисква 
прехвърляне на собствеността на 
възлагащите органи. Освен това самото 
финансирането на дадена дейност, което 
често се свързва със задължението за 
възстановяване на получените суми, 
когато те не се използват по 
предназначение, не попада обикновено
под действието на правилата за 
възлагане на обществени поръчки.

(3) Все по-разнообразните форми на 
публична дейност налагат по-ясното 
дефиниране на понятието „обществена 
поръчка“. Правилата на Съюза за 
обществените поръчки нямат за цел да 
обхванат всички форми на изразходване 
на публични средства, а само на онези, 
предназначени за придобиване на 
предвидените строителство, доставки 
или услуги. Понятието „придобиване“ 
следва да се разбира в широкия смисъл 
на получаване на ползите от въпросните 
строителство, доставки или услуги, без 
задължително да се изисква 
прехвърляне на собствеността на 
възлагащите органи. Освен това самото 
финансирането на дадена дейност, което 
често се свързва със задължението за 
възстановяване на получените суми, 
когато те не се използват по 
предназначение, не попада под 
действието на правилата за възлагане на 
обществени поръчки. За поръчките, 
възложени на контролирани субекти, 
както и за сътрудничество между 
участващите възлагащи органи за 
съвместно изпълнение на 
задълженията им за осигуряване на 
обществени услуги, не се прилагат 
правилата за обществени поръчки, 
ако са изпълнени условията, посочени 
в настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Необходимо изясняване във връзка с решението на Съда на ЕС с цел постигане на по-
голяма правна сигурност.
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Изменение 178
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Все по-разнообразните форми на 
публична дейност налагат по-ясното 
дефиниране на понятието „обществена 
поръчка“. Правилата на Съюза за 
обществените поръчки нямат за цел да 
обхванат всички форми на изразходване 
на публични средства, а само на онези, 
предназначени за придобиване на 
предвидените строителство, доставки 
или услуги. Понятието „придобиване“ 
следва да се разбира в широкия смисъл 
на получаване на ползите от въпросните 
строителство, доставки или услуги, без 
задължително да се изисква 
прехвърляне на собствеността на 
възлагащите органи. Освен това самото 
финансирането на дадена дейност, което 
често се свързва със задължението за 
възстановяване на получените суми, 
когато те не се използват по 
предназначение, не попада обикновено 
под действието на правилата за 
възлагане на обществени поръчки.

(3) Все по-разнообразните форми на 
публична дейност налагат по-ясното 
дефиниране на понятието „обществена 
поръчка“. Правилата на Съюза за 
обществените поръчки нямат за цел да 
обхванат всички форми на изразходване 
на публични средства, а само на онези, 
предназначени за придобиване на 
предвидените строителство, доставки 
или услуги. Понятието „придобиване“ 
следва да се разбира в широкия смисъл 
на получаване на ползите от въпросните 
строителство, доставки или услуги, без 
задължително да се изисква 
прехвърляне на собствеността на 
възлагащите органи. Освен това самото 
финансирането на дадена дейност, което 
често се свързва със задължението за 
възстановяване на получените суми, 
когато те не се използват по 
предназначение, не попада обикновено 
под действието на правилата за 
възлагане на обществени поръчки.
Орган, който функционира в 
нормални пазарни условия, стреми се 
да натрупа печалба и понася загубите 
в резултат от упражняването на 
дейността си, за целите на 
настоящата директива не следва да 
се счита за публичноправен субект.

Or. en

Обосновка

Изясняване на обхвата на директивата. Вж. съответното изменение на 
определението в член 2.
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Изменение 179
Heide Rühle

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Също така се оказва необходимо да 
се изясни какво трябва да се разбира под 
„отделна обществена поръчка“, за да 
може общата стойност на всички 
сключени договори за целите на същата 
обществена поръчка да се отчита по 
отношение на праговете в настоящата 
директива и за да може обществената 
поръчка да се обявява като едно цяло, 
евентуално разделена на обособени 
позиции. Понятието за отделна 
обществена поръчка обхваща всички 
доставки, строителство и услуги, 
необходими за изпълнението на отделен 
проект – например отделен строителен 
проект или съвкупност от строителство, 
доставки и/или услуги. Признаците за 
наличие на един отделен проект 
могат например да включват 
цялостно предварително планиране и 
замисъл от страна на възлагащия 
орган, факта, че различните закупени 
елементи изпълняват една отделна 
икономическа и техническа функция 
или че са по някакъв друг начин 
логически обвързани и се изпълняват в 
кратък период от време.

(4) Също така се оказва необходимо да 
се изясни какво трябва да се разбира под 
„отделна обществена поръчка“, за да 
може общата стойност на всички 
сключени договори за целите на същата 
обществена поръчка да се отчита по 
отношение на праговете в настоящата 
директива и за да може обществената 
поръчка да се обявява като едно цяло, 
евентуално разделена на обособени 
позиции. Понятието за отделна 
обществена поръчка обхваща всички 
доставки, строителство и услуги, 
необходими за изпълнението на отделен 
проект – например отделен строителен 
проект или съвкупност от строителство, 
доставки и/или услуги.

Or. en

Обосновка

Този възглед е твърде неясен, не създава правна сигурност и е в противоречие с идеята 
за разделяне на договорите на обособени позиции.

Изменение 180
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Също така се оказва необходимо да 
се изясни какво трябва да се разбира 
под „отделна обществена поръчка“, 
за да може общата стойност на всички 
сключени договори за целите на същата 
обществена поръчка да се отчита по 
отношение на праговете в настоящата 
директива и за да може обществената 
поръчка да се обявява като едно цяло, 
евентуално разделена на обособени 
позиции. Понятието за отделна 
обществена поръчка обхваща всички 
доставки, строителство и услуги, 
необходими за изпълнението на 
отделен проект – например отделен 
строителен проект или съвкупност 
от строителство, доставки и/или 
услуги. Признаците за наличие на 
един отделен проект могат например 
да включват цялостно предварително 
планиране и замисъл от страна на 
възлагащия орган, факта, че 
различните закупени елементи 
изпълняват една отделна 
икономическа и техническа функция 
или че са по някакъв друг начин 
логически обвързани и се изпълняват в 
кратък период от време.

(4) Понятието за отделна 
обществена поръчка обхваща всички 
доставки, строителство и услуги, 
необходими за изпълнението на 
отделен проект – например отделен 
строителен проект или съвкупност 
от строителство, доставки и/или 
услуги. Общата стойност на всички 
сключени договори за целите на същата 
обществена поръчка следва да се отчита 
по отношение на праговете в 
настоящата директива, а обществената 
поръчка да се обявява като едно цяло, 
евентуално разделена на обособени 
позиции.

Or. en

Обосновка

Текстът на Комисията може да се опрости.

Изменение 181
Catherine Stihler

Предложение за директива
Съображение 4a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Съгласно член 9 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, при определянето и 
осъществяването на своите 
политики и дейности, Съюзът 
трябва да взема предвид 
изискванията, свързани с 
насърчаването на висока степен на 
заетост, с осигуряването на 
подходяща социална закрила, с 
борбата срещу социалното 
изключване, както и с постигане на 
високо равнище на образование, 
обучение и опазване на човешкото 
здраве. Директивата допринася за 
постигането на тези цели, като 
насърчава устойчиви от социална 
гледна точка обществени поръчки, 
като гарантира, че социалните 
критерии са включени на всички 
етапи от процедурата за обществени 
поръчки и като подсилва всички 
съществуващи задължения на 
равнище на Съюза, на национално и 
международно равнище, свързани с 
условията на труд, социалната 
закрила и общественото здраве.

Or. en

Изменение 182
Heide Rühle

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 

(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 
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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.

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 по какъв начин 
могат да използват своите 
дискреционни правомощия, за да 
избират технически спецификации и 
критерии за възлагане, с оглед на 
това, да се постигне устойчиво 
възлагане на обществените поръчки, 
като същевременно осигуряват връзка с 
предмета на поръчката и получават
най-добро съотношение качество-цена 
за своите поръчки.

Or. en

Обосновка

Социалните съображения не са обхванати в достатъчна степен в предложението на 
Комисията.

Изменение 183
Sirpa Pietikäinen

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, 

(5) По силата на член 11 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
изискванията за защита на околната 
среда и основните социални принципи
трябва да бъдат включени в 
определянето и изпълнението на 
политиките и действията на Съюза, по-
специално за да се насърчи устойчивото 
развитие. Член 9 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз гарантира социалната закрила и 
борбата срещу социалното 
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като същевременно осигурят най-добро 
съотношение качество-цена за своите 
поръчки.

изключване. В член 13 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз животните са признати за 
същества с усещания и е поставено 
изискването за пълно зачитане на 
изискванията за хуманно отношение 
към тях при изработването и 
осъществяването на някои политики 
на Съюза. Член 14 от Договора 
подчертава ролята на услугите от 
общ икономически интерес и 
тяхното значение за 
благосъстоянието на хората.
Настоящата директива разяснява по 
какъв начин възлагащите органи
допринасят за прилагането на тези 
принципи и членове, за защитата на 
околната среда и насърчаването на 
устойчивото развитие, като 
същевременно осигуряват най-добро 
съотношение качество-цена за своите 
поръчки.

Or. en

Изменение 184
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

(5) По силата на 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 
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най-добро съотношение качество-цена 
за своите поръчки.

здраве. 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 следва 
да допринасят за защитата на околната 
среда, социалната закрила и 
общественото здраве и безопасност и 
как могат да използват своите
дискреционни правомощия, за да 
залагат технически спецификации и 
критерии за възлагане, имащи за цел 
постигането на социално и 
екологично устойчиво възлагане на 
обществените поръчки, като 
същевременно гарантират връзка с 
предмета на обществената поръчка и
осигуряват най-добро съотношение 
качество-цена за своите поръчки.
Настоящата директива признава по-
специално правото на всяка държава 
членка да ратифицира и спазва 
Конвенция № 94 на МОТ.

Or. en

Изменение 185
Barbara Weiler

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

(5) По силата на членове 9, 10 и 11 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз изискванията за 
защита на околната среда и основните 
социални принципи трябва да бъдат 
включени в определянето и 
изпълнението на политиките и 
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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.

действията на Съюза. Съгласно член 3, 
параграф 3 от Договора за
функционирането на Европейския 
съюз, Съюзът се ангажира да 
допринася за устойчивото развитие. 
Затова е важно тези принципи да се 
имат предвид при вземане на решения 
относно възлагането на обществени 
поръчки, както и по отношение на 
всички етапи по веригата на 
доставки. Настоящата директива 
разяснява по какъв начин възлагащите 
органи разполагат с голяма свобода 
при използването на техническите 
спецификации, критериите за 
възлагане и клаузите за изпълнение на 
поръчката, за да допринасят за 
защитата на околната среда и 
насърчаването на устойчивото развитие, 
като същевременно гарантират връзка 
с предмета на обществената поръчка 
и осигуряват най-добро съотношение 
качество-цена за своите поръчки.

Or. en

Изменение 186
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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 

(5) 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.
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устойчивото развитие, като 
същевременно осигурят най-добро 
съотношение качество-цена за своите 
поръчки.

Or. en

Обосновка

Текстът на Комисията може да се опрости.

Изменение 187
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Съображение 5a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Техническите спецификации, 
критериите за възлагане и условията 
за изпълнение на поръчките имат 
своя отделна роля в процеса на 
възлагане на обществените поръчки и 
в същността си спецификациите и 
критериите не се ограничават от 
тази категоризация. Посредством 
техническите спецификации 
възлагащият орган определя 
абсолютните изисквания за 
поръчката; компетентността за 
спазване на техническите 
спецификации е необходимо условие, 
за да се разгледа офертата, като 
следва да се вземат под внимание 
единствено строителството, 
доставките или услугите, които 
отговарят на въпросните 
спецификации. За разлика от това, 
критериите за възлагане позволяват 
на възлагащия орган да сравнява 
предимствата на различни 
комбинации от критерии. Всяка 
оферта следва да бъде оценена въз 
основа на всеки един от критериите, 
но възможността да се изпълнят
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всички критерии не е задължително 
предпоставка за възлагане на 
поръчката. Най-сетне, условията за 
изпълнение на поръчката следва да 
бъдат включени в поръчката, за да се 
укаже начинът, по който тя трябва 
да бъде изпълнена.

Or. en

Изменение 188
Anna Hedh

Предложение за директива
Съображение 5a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Настоящата директива 
гарантира прилагането на Директива 
2001/23/ЕО относно сближаването на 
законодателствата на държавите 
членки във връзка с гарантирането на 
правата на работниците и 
служителите при прехвърляне на 
предприятия, стопански дейности 
или части от предприятия или 
стопански дейности, с цел да се 
гарантира спазването на правилата 
за равнопоставеност при 
конкуренцията и защитата на 
работниците в контекста на 
прехвърлянето на предприятие, по-
специално правото да се изисква 
служителите да бъдат прехвърлени 
към юридическото лице, което поема 
стопанската дейност.

Or. en

Изменение 189
Ádám Kósa
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Предложение за директива
Съображение 5a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Европейският съюз и повечето 
държави членки са страна по 
Конвенцията на Организацията на 
обединените нации за правата на 
хората с увреждания, докато 
останалите държави членки са в 
процес на нейното ратифициране. 
При изпълнението на съответните 
разпоредби на настоящата директива 
е важно задълженията и 
определенията, произтичащи от 
тази конвенция, сред които и тези, 
свързани с достъпността, да бъдат 
вземани под внимание и прилагани.

Or. en

Изменение 190
Vicente Miguel Garcés Ramón

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Неправомерните действия на 
участниците в процедура за обществена 
поръчка, като опитите за
нерегламентирано влияние върху 
процеса на взимане на решения или 
сключване на споразумения с други 
кандидати с цел манипулиране на 
резултата от процедурата, могат да 
доведат до нарушения на основните 
принципи на правото на Съюза и до 
сериозни изкривявания на 
конкуренцията. Следователно 
икономическите оператори трябва да 
бъдат задължени да подадат клетвена 
декларация, че не участват в подобни 
неправомерни действия, и да бъдат 

(7) Неправомерните действия на 
участниците в процедура за обществена
поръчка, като опитите за неправомерно
влияние върху процеса на взимане на 
решения или сключване на 
споразумения с други кандидати с цел 
манипулиране на резултата от 
процедурата, както и всички действия 
в нарушение на трудовите, 
екологичните, социалните (по-
специално в областта на 
интеграцията на хората с 
увреждания) и свързаните с 
общественото здраве норми, могат да 
доведат до нарушения на основните 
принципи на правото на Съюза и до 
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изключени, ако тази декларация се 
окаже невярна.

сериозни изкривявания на 
конкуренцията. Следователно 
икономическите оператори трябва да 
бъдат задължени да подадат клетвена 
декларация, че не участват в подобни 
неправомерни действия, и да бъдат 
изключени, ако тази декларация се 
окаже невярна.

Or. es

Изменение 191
Marc Tarabella

Предложение за директива
Съображение 8а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) За постигането на целите за 
подобряване на достъпа на 
икономически оператори от ЕС до 
пазарите на обществени поръчки на 
определени трети държави, които 
сега са защитени чрез ограничителни 
мерки, и за запазването на равните
конкурентни условия в рамките на 
единния пазар на Съюза е необходимо 
третирането на необхванатите от 
международните задължения на 
Съюза строителство, доставки и 
услуги от трети държави да бъде 
уеднаквено в целия Съюз. 

Or. fr

Изменение 192
Marc Tarabella

Предложение за директива
Съображение 8б (ново)



AM\908710BG.doc 25/245 PE492.857v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8б) Възлагащите органи изключват 
от процедурите за възлагане на 
поръчки строителство, доставки и 
услуги, които не са обхванати от 
международните задължения на 
Съюза. С цел прозрачност, 
възлагащите органи, които 
възнамеряват да използват това 
правомощие съгласно настоящата 
директива, за да изключат от 
процедурите за възлагане на поръчки 
оферти, обхващащи продукти и 
услуги с произход извън Европейския 
съюз, при които стойността на 
необхванатото строителство, 
доставки и услуги надхвърля 50 % от 
общата стойност на тези продукти 
и услуги, следва да информират 
икономическите оператори за това.

Or. fr

Изменение 193
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Съображение 9a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) За постигането на целите за 
подобряване на достъпа на 
икономически оператори от Съюза до 
пазарите на обществени поръчки на 
определени трети държави, които 
сега са защитени чрез ограничителни 
мерки при възлагането на поръчки, и 
за запазването на равните
конкурентни условия в рамките на 
единния пазар на Съюза е необходимо 
третирането на необхванатите от 
международните задължения на 
Съюза стоки и услуги от трети 
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държави да бъде уеднаквено в целия 
Съюз. Комисията следва да прецени 
дали да одобри възлагащите органи да 
изключват поръчки с прогнозна 
стойност по-голяма или равна на 
5 000 000 EUR от процедурите за 
възлагане на поръчки за доставки или 
услуги, необхванати от 
международните задължения, по 
които Съюзът е страна.

Or. en

Изменение 194
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Съображение 9 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9б) За гарантиране на прозрачност,
възлагащите органи, които 
възнамеряват да използват 
правомощията си, за да изключат от 
процедурите за възлагане на поръчки 
оферти, обхващащи доставки и/или 
услуги с произход извън Европейския 
съюз, при които стойността на 
необхванатите от международните 
задължения на Съюза доставки или 
услуги надхвърля 50 % от общата 
стойност на тези доставки и услуги, 
следва да информират 
икономическите оператори за това в 
обявлението за поръчка, публикувано в 
Официалния вестник на Европейския 
съюз. Комисията следва да одобри 
намерението за изключване, ако 
международното споразумение за 
достъпа до пазара в областта на 
обществените поръчки между Съюза 
и държавата, от която произхождат 
доставките и/или услугите, съдържа 
наложени от Съюза изрични 
ограничителни условия за достъп до 
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пазара за доставките и/или услугите, 
за които се планира изключване. 
Когато няма такова споразумение, 
Комисията следва да одобри
изключването, ако съответната 
трета държава поддържа 
ограничителни мерки при 
възлагането на поръчки, водещи до 
липсата на значителна степен на 
взаимност при отварянето на пазара 
между Съюза и съответната трета 
държава за стоки, услуги и 
икономически оператори.

Or. en

Изменение 195
Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Съображение 10a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) От директивата следва да се 
изключи дейността на лица, 
упражняващи публична власт, които 
са задължени по закон да бъдат 
независими и безпристрастни. Те 
следва да бъдат избирани по начин, 
който не може да се ръководи от 
разпоредбите за възлагане на 
обществени поръчки.

Or. de

Изменение 196
Andreas Schwab

Предложение за директива
Съображение 10a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) От приложното поле на 
директивата обаче трябва да се 
изключат обществените поръчки за 
услуги в областта на гражданската 
защита и защитата при бедствия, 
както и на защитата от обичайни 
рискове. По-специално тук спада 
спешната помощ, която е елемент 
от защитата от обичайни рискове, и 
следва да се разграничава от 
транспортирането на болни. С цел да 
се гарантира ефикасна гражданска 
защита и защита при бедствия в 
рамките на защитата от обичайни 
рискове в интерес на гражданите,
следва да е достатъчно прилагането 
на основните принципи на 
първичното право.

Or. de

Изменение 197
Heide Rühle

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Резултатите от оценката на 
въздействието и ефективността на 
законодателството в областта на 
обществените поръчки на ЕС16

показаха, че изключването на 
определени услуги от пълното 
приложение на директивата следва 
да се преразгледа. Вследствие от това 
пълното приложение на настоящата 
директива се разширява върху 
определен брой услуги (например 
хотелиерските и правните услуги – и 
двете свързани с особено висок 
процент на трансгранична търговия).

заличава се
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Or. en

Обосновка

Тази формулировка е твърде едностранчива, дори не взема под внимание становището 
на Парламента относно Зелената книга

Изменение 198
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Резултатите от оценката на 
въздействието и ефективността на 
законодателството в областта на 
обществените поръчки на ЕС16

показаха, че изключването на 
определени услуги от пълното 
приложение на директивата следва 
да се преразгледа. Вследствие от това 
пълното приложение на настоящата 
директива се разширява върху 
определен брой услуги (например 
хотелиерските и правните услуги – и 
двете свързани с особено висок 
процент на трансгранична търговия).

заличава се

Or. de

Изменение 199
Frank Engel, Andreas Schwab

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Резултатите от оценката на 
въздействието и ефективността на 
законодателството в областта на 
обществените поръчки на ЕС16

показаха, че изключването на 

заличава се
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определени услуги от пълното 
приложение на директивата следва 
да се преразгледа. Вследствие от това 
пълното приложение на настоящата 
директива се разширява върху 
определен брой услуги (например 
хотелиерските и правните услуги – и 
двете свързани с особено висок 
процент на трансгранична търговия).

Or. en

Изменение 200
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Резултатите от оценката на 
въздействието и ефективността на 
законодателството в областта на 
обществените поръчки на ЕС16

показаха, че изключването на 
определени услуги от пълното 
приложение на директивата следва 
да се преразгледа. Вследствие от това 
пълното приложение на настоящата 
директива се разширява върху 
определен брой услуги (например 
хотелиерските и правните услуги – и 
двете свързани с особено висок 
процент на трансгранична търговия).

заличава се

Or. en

Изменение 201
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Съображение 10
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Резултатите от оценката на 
въздействието и ефективността на 
законодателството в областта на 
обществените поръчки на ЕС16 показаха, 
че изключването на определени услуги 
от пълното приложение на директивата 
следва да се преразгледа. Вследствие от 
това пълното приложение на 
настоящата директива се разширява 
върху определен брой услуги (например 
хотелиерските и правните услуги – и 
двете свързани с особено висок 
процент на трансгранична търговия).

(10) Резултатите от оценката на 
въздействието и ефективността на 
законодателството в областта на 
обществените поръчки на ЕС16 показаха, 
че изключването на определени услуги 
от пълното приложение на директивата 
следва да се преразгледа. Вследствие от 
това пълното приложение на 
настоящата директива се разширява 
върху определен брой услуги.

Or. en

Изменение 202
Marc Tarabella

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Резултатите от оценката на 
въздействието и ефективността на 
законодателството в областта на 
обществените поръчки на ЕС16 показаха, 
че изключването на определени услуги 
от пълното приложение на директивата 
следва да се преразгледа. Вследствие от 
това пълното приложение на 
настоящата директива се разширява 
върху определен брой услуги (например 
хотелиерските и правните услуги – и 
двете свързани с особено висок 
процент на трансгранична търговия).

(10) Резултатите от оценката на 
въздействието и ефективността на 
законодателството в областта на 
обществените поръчки на ЕС16 показаха, 
че изключването на определени услуги 
от пълното приложение на директивата 
следва да се преразгледа. Вследствие от 
това пълното приложение на 
настоящата директива се разширява 
върху определен брой услуги, с 
изключение на правните услуги и на 
задължителната социална защита.
Настоящата директива не засяга 
обаче правомощието на възлагащите 
органи в управлението на социалните 
услуги.

Or. fr
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Изменение 203
Frank Engel, Andreas Schwab

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 

заличава се



AM\908710BG.doc 33/245 PE492.857v01-00

BG

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 съюз17. 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 204
Heide Rühle

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 

(11) Поради специфичното си естество 
някои 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 
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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 
съюз17. 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 

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 
съюз17. 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 
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принципите за прозрачност и липса на 
дискриминация.

принципите за прозрачност и липса на 
дискриминация. Настоящата 
директива не се прилага за изпитани 
процедури в държави членки, 
основаващи се на свободния избор от 
страна на потребителя на 
доставчици на услуги от общ интерес 
(т.е. система с ваучери, модел на 
свободен избор, трисъставна връзка), 
при условие че се вземат под внимание 
основните принципи на Договора за 
равнопоставеност, прозрачност и 
липса на дискриминация.

Or. en

Обосновка

Пояснение относно някои модели в държавите членки за доставяне на социални услуги 
от общ интерес.

Изменение 205
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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 

(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 1 000 000 EUR. 
Персонални услуги със стойности под 
този праг обикновено не представляват 
интерес за доставчиците от други 



PE492.857v01-00 36/245 AM\908710BG.doc

BG

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 
съюз17. 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.

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. По-специално, 
подобни процедури следва да се 
признават като съответстваща на 
първичното право алтернатива на 
законодателството в областта на 
обществените поръчки, когато се 
основават на допускане до изпълнение 
на строителство, доставка на стоки 
или предоставяне на услуги на всички 
изпълнители, които са в състояние да 
отговорят на предварително 
поставените законово определени 
условия, независимо от тяхната 
правна форма, при положение, че са 
съобразени с общите принципи за 
равнопоставеност, прозрачност и 
липса на дискриминация. 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 
съюз17. 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 
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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. de

Обосновка

Пояснение, че държавите членки следва и занапред да имат възможност да 
организират предоставянето на социални услуги по начин, който не се основава на 
възлагането на обществени поръчки.

Изменение 206
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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 

(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 1 000 000 EUR. 
Персонални услуги със стойности под 
този праг обикновено не представляват 
интерес за доставчиците от други 
държави членки, освен ако няма 
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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 
съюз17. 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.

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 
съюз17. 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 207
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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 

(11) Резултатите от оценката на 
въздействието и ефективността на 
законодателството в областта на 
обществените поръчки на ЕС16

показаха, че изключването на 
определени услуги от пълното 
приложение на директивата следва 
да се преразгледа. Поради 
специфичното си естество някои
категории услуги продължават да имат 
ограничено трансгранично измерение, 
например 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 
1 000 000 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, 
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европейска рамка за качеството на 
социалните услуги на Комитета за 
социална закрила на Европейския 
съюз17. 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.

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 
съюз17. 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.
__________________
16 SEC(2011)0853 окончателен, 
27.6.2011 г.

Or. en

Обосновка

В съответствие с общия подход за опростяване на директивите на този етап не би 
било подходящо други категории услуги да бъдат предмет на пълното прилагане на 
директивите. При все това тези услуги следва да бъдат подложени на специалния 
режим за социални и други специфични услуги, като резултатите от въвеждането на 
този режим следва да бъдат преразгледани (от Комисията) в рамките на три години 
от датата на прилагане на настоящата директива от държавите членки.

Изменение 208
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Тъй като е предназначена за 
държавите членки, настоящата 
директива не се прилага за обществени 
поръчки, изпълнявани от международни 
организации от тяхно име и за тяхна 
сметка. Въпреки това е необходимо да 
се изясни до каква степен настоящата 
директива трябва да се прилага към 
обществените поръчки, регламентирани 
от конкретни международни правила.

(13) Тъй като е предназначена за 
държавите членки, настоящата 
директива не се прилага за обществени 
поръчки, изпълнявани от международни 
организации от тяхно име и за тяхна 
сметка. Въпреки това е необходимо да 
се изясни до каква степен настоящата 
директива трябва да се прилага към 
обществените поръчки, регламентирани 
от конкретни международни правила.
Институциите на Съюза следва по-
специално да вземат под внимание 
измененията, внесени с настоящата 
директива, и да коригират съответно 
собствените си правила за 
обществени поръчки, така че да 
отразяват тези промени.

Or. en

Обосновка

Много предприятия в ЕС, по-специално МСП, са изградили дейността си около 
обществените поръчки на институциите на ЕС. Финансовият регламент следва да 
въведе промените, внесени с настоящия опит за модернизация, за да се гарантират 
условия на равнопоставеност.

Изменение 209
Heide Rühle

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Налице е значителна правна 
несигурност по въпроса доколко 
сътрудничеството между 
публичните органи следва да се 
регламентира от правилата за 
обществените поръчки. 

заличава се
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Съотносимата съдебна практика на 
Съда на Европейския съюз се тълкува 
по различен начин сред отделните 
държави членки и дори сред 
възлагащите органи. Следователно е 
необходимо да се изясни в кои случаи 
сключените между възлагащите 
органи договори не са обект на 
правилата за обществените поръчки. 
Подобно изясняване трябва да се води 
от принципите, установени в 
съотносимата съдебна практика на 
Съда. Сам по себе си фактът, че и 
двете страни по едно споразумение 
представляват възлагащи органи, не 
изключва прилагането на правилата 
за обществените поръчки. Въпреки 
това прилагането на правилата за 
обществените поръчки не трябва да 
ограничава свободата на публичните 
органи да решават как да организират 
изпълнението на своите задължения 
за осигуряване на обществени услуги. 
Поръчките, възложени на 
контролирани субекти, или 
сътрудничеството между 
участващите възлагащи органи за 
съвместно изпълнение на
задълженията им за осигуряване на 
обществени услуги следователно 
трябва да бъдат освободени от 
прилагането на правилата, ако са 
изпълнени условията, посочени в 
настоящата директива. 
Настоящата директива трябва да 
има за цел да гарантира, че всяко 
сътрудничество между публични 
органи, за което тя не важи, не води 
до изкривяване на конкуренцията по 
отношение на частните 
икономически оператори. Също така 
участието на възлагащ орган като 
оферент в процедура за възлагане на 
обществена поръчка не трябва да 
води до изкривяване на 
конкуренцията.

Or. en
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Обосновка

Публично-публичното сътрудничество — при определени условия — не попада в 
обхвата на режима за обществените поръчки, както Съдът на ЕС ясно е заявявал 
нееднократно.

Изменение 210
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Налице е значителна правна 
несигурност по въпроса доколко 
сътрудничеството между публичните 
органи следва да се регламентира от 
правилата за обществените поръчки. 
Съотносимата съдебна практика на Съда 
на Европейския съюз се тълкува по 
различен начин сред отделните държави 
членки и дори сред възлагащите органи. 
Следователно е необходимо да се 
изясни в кои случаи сключените между 
възлагащите органи договори не са 
обект на правилата за обществените 
поръчки. Подобно изясняване трябва да 
се води от принципите, установени в 
съотносимата съдебна практика на 
Съда. Сам по себе си фактът, че и 
двете страни по едно споразумение 
представляват възлагащи органи, не 
изключва прилагането на правилата 
за обществените поръчки. Въпреки 
това прилагането на правилата за 
обществените поръчки не трябва да 
ограничава свободата на публичните 
органи да решават как да организират 
изпълнението на своите задължения за 
осигуряване на обществени услуги. 
Поръчките, възложени на контролирани 
субекти, или сътрудничеството между 
участващите възлагащи органи за 
съвместно изпълнение на задълженията 
им за осигуряване на обществени услуги 

(14) Налице е значителна правна 
несигурност по въпроса доколко 
сътрудничеството между публичните 
органи следва да се регламентира от 
правилата за обществените поръчки. 
Съотносимата съдебна практика на Съда 
на Европейския съюз се тълкува по 
различен начин сред отделните държави 
членки и дори сред възлагащите органи. 
Следователно е необходимо да се 
изясни в кои случаи сключените между 
възлагащите органи договори не са 
обект на правилата за обществените 
поръчки. Подобно изясняване трябва да 
се води от принципите, установени в 
съотносимата съдебна практика на 
Съда. Въпреки това прилагането на 
правилата за обществените поръчки не 
трябва да ограничава свободата на 
публичните органи да решават как да 
организират изпълнението на своите 
задължения за осигуряване на 
обществени услуги. По-специално 
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.
Поръчките, възложени на контролирани 
субекти или на социални предприятия, 
съгласно определението в 
съобщението на Комисията от 25 
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следователно трябва да бъдат 
освободени от прилагането на 
правилата, ако са изпълнени условията, 
посочени в настоящата директива.
Настоящата директива трябва да 
има за цел да гарантира, че всяко 
сътрудничество между публични 
органи, за което тя не важи, не води 
до изкривяване на конкуренцията по 
отношение на частните 
икономически оператори. Също така 
участието на възлагащ орган като 
оферент в процедура за възлагане на 
обществена поръчка не трябва да 
води до изкривяване на 
конкуренцията.

октомври 2011 г., озаглавено 
„Инициатива за социално 
предприемачество“, или 
сътрудничеството между участващите 
възлагащи органи за съвместно 
изпълнение на задълженията им за 
осигуряване на обществени услуги 
следователно трябва да бъдат 
освободени от прилагането на 
правилата, ако са изпълнени условията, 
посочени в настоящата директива.

Or. en

Изменение 211
Philippe Juvin

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Налице е значителна правна 
несигурност по въпроса доколко 
сътрудничеството между публичните 
органи следва да се регламентира от 
правилата за обществените поръчки. 
Съотносимата съдебна практика на Съда 
на Европейския съюз се тълкува по 
различен начин сред отделните държави 
членки и дори сред възлагащите органи. 
Следователно е необходимо да се 
изясни в кои случаи сключените между 
възлагащите органи договори не са 
обект на правилата за обществените 
поръчки. Подобно изясняване трябва да 
се води от принципите, установени в 
съотносимата съдебна практика на 
Съда. Сам по себе си фактът, че и двете 
страни по едно споразумение 
представляват възлагащи органи, не 

(14) Налице е значителна правна 
несигурност по въпроса доколко 
сътрудничеството между публичните 
органи следва да се регламентира от 
правилата за обществените поръчки. 
Съотносимата съдебна практика на Съда 
на Европейския съюз се тълкува по 
различен начин сред отделните държави 
членки и дори сред възлагащите органи. 
Следователно е необходимо да се 
изясни в кои случаи сключените между 
възлагащите органи договори не са 
обект на правилата за обществените 
поръчки. Подобно изясняване трябва да 
се води от принципите, установени в 
съотносимата съдебна практика на 
Съда. Сам по себе си фактът, че и двете 
страни по едно споразумение 
представляват възлагащи органи, не 
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изключва прилагането на правилата за 
обществените поръчки. Въпреки това
прилагането на правилата за 
обществените поръчки не трябва да 
ограничава свободата на публичните 
органи да решават как да организират 
изпълнението на своите задължения за 
осигуряване на обществени услуги. 
Поръчките, възложени на контролирани 
субекти, или сътрудничеството 
между участващите възлагащи 
органи за съвместно изпълнение на 
задълженията им за осигуряване на 
обществени услуги следователно 
трябва да бъдат освободени от 
прилагането на правилата, ако са 
изпълнени условията, посочени в 
настоящата директива. Настоящата 
директива трябва да има за цел да 
гарантира, че всяко сътрудничество 
между публични органи, за което тя не 
важи, не води до изкривяване на 
конкуренцията по отношение на 
частните икономически оператори. 
Също така участието на възлагащ орган 
като оферент в процедура за възлагане 
на обществена поръчка не трябва да 
води до изкривяване на конкуренцията.

изключва прилагането на правилата за 
обществените поръчки. Прилагането на 
правилата за обществените поръчки не 
трябва да ограничава правото на 
публичните органи да решават свободно
как да организират изпълнението на 
своите задължения за осигуряване на 
обществени услуги. Поръчките, 
възложени на контролирани субекти, 
следователно трябва да бъдат 
освободени от прилагането на 
правилата, ако са изпълнени условията, 
посочени в настоящата директива. 
Настоящата директива трябва да има за 
цел да гарантира, че всяко 
сътрудничество между публични 
органи, за което тя не важи, не води до 
изкривяване на конкуренцията по 
отношение на частните икономически 
оператори. Също така участието на 
възлагащ орган като оферент в 
процедура за възлагане на обществена 
поръчка не трябва да води до 
изкривяване на конкуренцията.

Or. fr

Обосновка

Засилване на съображението. Въпросът за сътрудничеството между публичните 
органи при съвместно изпълнение на задължение за обществена услуга е предмет на 
отделно ново съображение.

Изменение 212
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Налице е значителна правна (14) Налице е значителна правна 
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несигурност по въпроса доколко 
сътрудничеството между публичните 
органи следва да се регламентира от 
правилата за обществените поръчки. 
Съотносимата съдебна практика на Съда 
на Европейския съюз се тълкува по 
различен начин сред отделните държави 
членки и дори сред възлагащите органи. 
Следователно е необходимо да се 
изясни в кои случаи сключените между 
възлагащите органи договори не са 
обект на правилата за обществените 
поръчки. Подобно изясняване трябва да 
се води от принципите, установени в 
съотносимата съдебна практика на 
Съда. Сам по себе си фактът, че и двете 
страни по едно споразумение 
представляват възлагащи органи, не 
изключва прилагането на правилата за 
обществените поръчки. Въпреки това 
прилагането на правилата за 
обществените поръчки не трябва да 
ограничава свободата на публичните 
органи да решават как да организират 
изпълнението на своите задължения за 
осигуряване на обществени услуги. 
Поръчките, възложени на контролирани 
субекти, или сътрудничеството между 
участващите възлагащи органи за 
съвместно изпълнение на задълженията 
им за осигуряване на обществени услуги 
следователно трябва да бъдат 
освободени от прилагането на 
правилата, ако са изпълнени условията, 
посочени в настоящата директива. 
Настоящата директива трябва да има за 
цел да гарантира, че всяко 
сътрудничество между публични 
органи, за което тя не важи, не води до 
изкривяване на конкуренцията по 
отношение на частните икономически 
оператори. Също така участието на 
възлагащ орган като оферент в 
процедура за възлагане на обществена 
поръчка не трябва да води до 
изкривяване на конкуренцията.

несигурност по въпроса доколко 
сътрудничеството между публичните 
органи следва да се регламентира от 
правилата за обществените поръчки. 
Съотносимата съдебна практика на Съда 
на Европейския съюз се тълкува по 
различен начин сред отделните държави 
членки и дори сред възлагащите органи. 
Следователно е необходимо да се 
изясни в кои случаи сключените между 
възлагащите органи договори не са 
обект на правилата за обществените 
поръчки. Подобно изясняване трябва да 
се води от принципите, установени в 
съотносимата съдебна практика на 
Съда. Сам по себе си фактът, че и двете 
страни по едно споразумение 
представляват възлагащи органи, не 
изключва прилагането на правилата за 
обществените поръчки. Въпреки това 
прилагането на правилата за 
обществените поръчки не трябва да 
ограничава свободата на публичните 
органи да решават как да организират 
изпълнението на своите задължения за 
осигуряване на обществени услуги. 
Поръчките, възложени на контролирани 
субекти, или сътрудничеството между 
участващите възлагащи органи за 
съвместно изпълнение на задълженията 
им за осигуряване на обществени услуги 
следователно трябва да бъдат 
освободени от прилагането на 
правилата, ако са изпълнени условията, 
посочени в настоящата директива. 
Настоящата директива трябва да има за 
цел да гарантира, че всяко 
сътрудничество между публични 
органи, за което тя не важи, не води до 
изкривяване на конкуренцията по 
отношение на частните икономически 
оператори. Също така участието на 
възлагащ орган като оферент в 
процедура за възлагане на обществена 
поръчка не трябва да води до 
изкривяване на конкуренцията. За да се 
постигне това, условията за 
изключване на поръчки от обхвата на 
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настоящата директива следва да се 
тълкуват ограничително. В случай че 
някое от кумулативните условия за 
изключване от обхвата престане да 
се изпълнява по време на срока на 
поръчката или сътрудничеството, 
което е било изключено от правилата 
за обществени поръчки, тази текуща 
поръчка или сътрудничество трябва 
да бъде отворена за конкуренция 
посредством обичайните процедури за 
възлагане на обществени поръчки.

Or. en

Изменение 213
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Налице е значителна правна 
несигурност по въпроса доколко 
сътрудничеството между публичните 
органи следва да се регламентира от 
правилата за обществените поръчки. 
Съотносимата съдебна практика на Съда 
на Европейския съюз се тълкува по 
различен начин сред отделните държави 
членки и дори сред възлагащите органи. 
Следователно е необходимо да се 
изясни в кои случаи сключените между 
възлагащите органи договори не са 
обект на правилата за обществените 
поръчки. Подобно изясняване трябва да 
се води от принципите, установени в 
съотносимата съдебна практика на 
Съда. Сам по себе си фактът, че и двете 
страни по едно споразумение 
представляват възлагащи органи, не 
изключва прилагането на правилата за 
обществените поръчки. Въпреки това 
прилагането на правилата за 
обществените поръчки не трябва да 

(14) Налице е значителна правна 
несигурност по въпроса доколко 
сътрудничеството между публичните 
органи следва да се регламентира от 
правилата за обществените поръчки. 
Съотносимата съдебна практика на Съда 
на Европейския съюз се тълкува по 
различен начин сред отделните държави 
членки и дори сред възлагащите органи. 
Следователно е необходимо да се 
изясни в кои случаи сключените между 
възлагащите органи договори не са 
обект на правилата за обществените 
поръчки. Подобно изясняване трябва да 
се води от принципите, установени в 
съотносимата съдебна практика на 
Съда. Сам по себе си фактът, че и двете 
страни по едно споразумение 
представляват възлагащи органи, не 
изключва прилагането на правилата за 
обществените поръчки. Въпреки това 
прилагането на правилата за 
обществените поръчки не трябва да 
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ограничава свободата на публичните 
органи да решават как да организират 
изпълнението на своите задължения за 
осигуряване на обществени услуги. 
Поръчките, възложени на контролирани 
субекти, или сътрудничеството между 
участващите възлагащи органи за 
съвместно изпълнение на задълженията 
им за осигуряване на обществени услуги 
следователно трябва да бъдат 
освободени от прилагането на 
правилата, ако са изпълнени условията, 
посочени в настоящата директива. 
Настоящата директива трябва да има за 
цел да гарантира, че всяко 
сътрудничество между публични 
органи, за което тя не важи, не води до 
изкривяване на конкуренцията по 
отношение на частните икономически 
оператори. Също така участието на 
възлагащ орган като оферент в 
процедура за възлагане на обществена 
поръчка не трябва да води до 
изкривяване на конкуренцията.

ограничава свободата на публичните 
органи да решават как да организират 
изпълнението на своите задължения за 
осигуряване на обществени услуги. 
Поръчките, възложени на контролирани 
субекти, или сътрудничеството между 
участващите възлагащи органи за 
съвместно изпълнение на задълженията 
им за осигуряване на обществени услуги 
следователно трябва да бъдат 
освободени от прилагането на 
правилата, ако са изпълнени условията, 
посочени в настоящата директива. Тези 
критерии не се прилагат по 
отношение на сътрудничества между 
публичноправните радио-
телевизионни разпространители, 
както и между публичноправните 
радио-телевизионни 
разпространители и техните 
дъщерни дружества, доколкото 
спрямо тях се прилагат специални 
европейски правила за конкуренция, с 
оглед да се избегне изкривяването ѝ.
Настоящата директива трябва да има за 
цел да гарантира, че всяко 
сътрудничество между публични 
органи, за което тя не важи, не води до 
изкривяване на конкуренцията по 
отношение на частните икономически 
оператори. Също така участието на
възлагащ орган като оферент в 
процедура за възлагане на обществена 
поръчка не трябва да води до 
изкривяване на конкуренцията.

Or. de

Изменение 214
Marc Tarabella

Предложение за директива
Съображение 14
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Налице е значителна правна 
несигурност по въпроса доколко 
сътрудничеството между публичните 
органи следва да се регламентира от 
правилата за обществените поръчки. 
Съотносимата съдебна практика на Съда 
на Европейския съюз се тълкува по 
различен начин сред отделните държави 
членки и дори сред възлагащите органи. 
Следователно е необходимо да се 
изясни в кои случаи сключените между 
възлагащите органи договори не са 
обект на правилата за обществените 
поръчки. Подобно изясняване трябва да 
се води от принципите, установени в 
съотносимата съдебна практика на 
Съда. Сам по себе си фактът, че и двете 
страни по едно споразумение 
представляват възлагащи органи, не 
изключва прилагането на правилата за 
обществените поръчки. Въпреки това 
прилагането на правилата за 
обществените поръчки не трябва да 
ограничава свободата на публичните 
органи да решават как да организират 
изпълнението на своите задължения за 
осигуряване на обществени услуги.
Поръчките, възложени на 
контролирани субекти, или 
сътрудничеството между 
участващите възлагащи органи за 
съвместно изпълнение на 
задълженията им за осигуряване на 
обществени услуги следователно 
трябва да бъдат освободени от 
прилагането на правилата, ако са 
изпълнени условията, посочени в 
настоящата директива. Настоящата 
директива трябва да има за цел да 
гарантира, че всяко сътрудничество 
между публични органи, за което тя не 
важи, не води до изкривяване на 
конкуренцията по отношение на 
частните икономически оператори. 
Също така участието на възлагащ орган 

(14) Налице е значителна правна 
несигурност по въпроса доколко 
сътрудничеството между публичните 
органи следва да се регламентира от 
правилата за обществените поръчки. 
Съотносимата съдебна практика на Съда 
на Европейския съюз се тълкува по 
различен начин сред отделните държави 
членки и дори сред възлагащите органи. 
Следователно е необходимо да се 
изясни в кои случаи сключените между 
възлагащите органи договори не са 
обект на правилата за обществените 
поръчки. Подобно изясняване трябва да 
се води от принципите, установени в 
съотносимата съдебна практика на 
Съда. Сам по себе си фактът, че и двете 
страни по едно споразумение 
представляват възлагащи органи, не 
изключва прилагането на правилата за 
обществените поръчки. Въпреки това 
прилагането на правилата за 
обществените поръчки не трябва да 
ограничава свободата на публичните 
органи да решават как да организират 
изпълнението на своите задължения за 
осигуряване на обществени услуги. 
Настоящата директива трябва да има за 
цел да гарантира, че всяко 
сътрудничество между публични 
органи, за което тя не важи, не води до 
изкривяване на конкуренцията по 
отношение на частните икономически 
оператори. Също така участието на 
възлагащ орган като оферент в 
процедура за възлагане на обществена 
поръчка не трябва да води до 
изкривяване на конкуренцията.
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като оферент в процедура за възлагане 
на обществена поръчка не трябва да 
води до изкривяване на конкуренцията.

Or. fr

Изменение 215
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Съображение 14a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) За да се направят процедурите 
по-бързи и ефективни, сроковете за 
участие в процедурите за възлагане на 
обществени поръчки следва да 
останат възможно най-кратки, без да 
се създават излишни пречки за 
достъпа на икономическите 
оператори от целия вътрешен пазар, 
по-специално за МСП. При определяне 
на сроковете за получаване на оферти 
и заявки за участие, възлагащите 
органи следва да отчитат 
съответната сложност на 
поръчката и по-специално времето, 
необходимо за изготвяне на 
офертите, дори ако това би довело да 
определяне на срокове, по-дълги от 
минимума, предвиден с настоящата 
директива. Използването на 
електронни средства за информация 
и комуникация, по-специално 
цялостното наличие в електронен 
формат на документите за 
обществени поръчки и 
осъществяването на комуникацията 
по електронен път, от друга страна 
води до по-голяма прозрачност и 
спестяване на време. Поради това 
следва да се предвиди намаляване на 
минималните срокове в 
съответствие с правилата, 
определени от Споразумението за 
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обществените поръчки на СТО, и при 
условие че те са съвместими с 
конкретния начин на предаване, 
предвиден на равнище на Съюза. Освен 
това възлагащите органи следва да 
имат възможност допълнително да 
съкращават сроковете за получаване 
на заявки за участие и подаване на 
оферти в случаите, когато поради 
належащи причини обичайните 
срокове станат неприложими, дори 
провеждането на процедура с 
обявяване да е все още възможно. 
Само ситуации, при които има 
изключителна спешност, 
предизвикана от непредвидими 
събития — и които не са по вина на 
възлагащия орган — следва да се 
считат за изключение и само при 
тези ситуации няма да е възможно да 
се проведе редовната процедура, дори 
и със съкратени срокове. В такива 
случаи възлагащите органи следва, 
когато е възможно, да възлагат 
поръчки чрез използване на 
процедурата на договаряне без 
предварително обявяване. Това може 
да се случи, когато природни или 
предизвикани от човешка дейност 
бедствия налагат незабавни 
действия.

Or. en

Обосновка

Това са необходими разяснения относно изключенията от нормалните срокове при 
възлагане на поръчки, с оглед на осигуряване на бързина и ефективност при 
провеждането на обществени поръчки.

Изменение 216
Philippe Juvin

Предложение за директива
Съображение 14а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) Сътрудничеството между 
местни публични органи или между 
местни публични органи и групи, 
състоящи се изключително от 
местни публични органи, което има 
за цел съвместно изпълнение на 
задължения за предоставяне на 
обществени услуги в обществен 
интерес в рамките на вътрешната 
организация на държавите членки, 
следва да бъде изключено от 
прилагането на правилата на 
настоящата директива. По същия 
начин и прехвърлянето на 
правомощия, свързани със задължения 
за предоставяне на обществени 
услуги, което води до общо 
прехвърляне на отговорност между 
местните публични органи или 
между местните публични органи и 
групите, състоящи се изключително 
от местни публични органи, в 
рамките на вътрешната организация 
на държавите членки следва да бъде 
изключено от прилагането на 
правилата на настоящата 
директива.

Or. fr

Обосновка

Посочва се изрично изключването на прехвърляне на правомощия между публични 
органи с цел изпълнение на задължение за предоставяне на обществена услуга.

Изменение 217
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Съображение 15
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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 
състезателна процедура с договаряне, 
както е предвидено в настоящата 
директива в 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.

(15) Възлагащите органи се нуждаят
от допълнителна гъвкавост, за да 
избират процедури за възлагане на 
обществени поръчки, при които има
възможност за договаряне. Правилата 
на Съюза относно обществените 
поръчки следва да са в съответствие 
със Споразумението за обществените 
поръчки, където договарянето е 
разрешено във всички процедури. По-
голямото използване на тези
процедури може 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 при 
привличането на трансгранични 
оферти. Държавите членки следва да 
могат да гарантират използването
на състезателната процедура с 
договаряне или на състезателния 
диалог в различни ситуации, при 
които има вероятност класическата
открита или ограничена процедура
без договаряне да не доведат до 
задоволителни резултати.

Or. en

Обосновка

Тази промяна внася гъвкавост в правилата, като разрешава договаряне при всички 
процедури.
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Изменение 218
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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 
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.

(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. 
Възлагащите органи следва да могат да 
използват свободно състезателната 
процедура с договаряне, предвидена в 
настоящата директива, в 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.

Or. de
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Обосновка

В някои случаи състезателната процедура с договаряне представлява единственият 
практически приложим начин за възлагане на сложни поръчки. Поради това в такива 
случаи възлагащите органи следва да могат да изберат този вид процедура. С цел 
насърчаване на хармонизацията на вътрешния пазар и на трансграничната търговия,
процедурата на договаряне следва да се въведе във всички държави членки.

Изменение 219
Frank Engel, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Konstantinos 
Poupakis, Sirpa Pietikäinen

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 
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 

(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.
Възлагащите органи следва да могат да 
използват свободно състезателната 
процедура с договаряне, предвидена в 
настоящата директива, в 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, 



PE492.857v01-00 56/245 AM\908710BG.doc

BG

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.

възложени при процедура на договаряне 
с предварително обявяване, имат 
особено висока степен на успех що се 
отнася до подадените трансгранични 
оферти.

Or. fr

Изменение 220
Wim van de Camp

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 
състезателна процедура с договаряне, 
както е предвидено в настоящата 
директива в 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 

(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 
състезателна процедура с договаряне, 
както е предвидено в настоящата 
директива в различни ситуации, при 
които откритите или ограничените 
процедури без договаряне, вероятно не 
биха довели до задоволителни резултати 
от обществените поръчки. По-
специално възлагащите органи следва 
да имат възможност да използват 
състезателната процедура с 
договаряне, когато е необходимо
договаряне, например поради 
правната и финансова структура на 
поръчката, като например в случай на 
сложни инфраструктурни проекти,
или поради сложността на проекта, 
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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.

например при изпълнение на 
комплексни проекти в областта на 
ИКТ в организациите.
Състезателната процедура с 
договаряне 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.

Or. en

Обосновка

За да може процедурата с договаряне да се направи изрично достъпна при сложните 
поръчки, е необходимо ограничено разширяване на предложения от Комисията 
обхват.

Изменение 221
Pablo Arias Echeverría

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. 

(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. 



PE492.857v01-00 58/245 AM\908710BG.doc

BG

Освен ако не е предвидено друго в 
законодателството на въпросната 
държава членка, възлагащите органи 
следва да могат да използват 
състезателна процедура с договаряне, 
както е предвидено в настоящата 
директива в 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.

Освен ако не е предвидено друго в 
законодателството на въпросната 
държава членка, възлагащите органи 
следва да могат да използват 
състезателна процедура с договаряне, 
както е предвидено в настоящата 
директива в 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 предпазни мерки, 
осигуряващи съблюдаването на 
принципите на равнопоставеност и 
прозрачност, свободна конкуренция, 
публичност и ефективно управление 
на публичните средства. 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.

Or. es

Изменение 222
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Съображение 15a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) При поръчки за строителство 
такива ситуации включват 
строителство извън стандартното 
сградно строителство или когато за 
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строителството е необходимо 
проектиране на иновативно решение. 
За услуги или доставки, при които се 
изисква адаптиране или проектиране, 
е вероятно използването на 
състезателна процедура с договаряне 
или на състезателен диалог да създаде 
добавена стойност. Тези изисквания 
за адаптиране или проектиране са 
особено подходящи в случай на 
комплексни покупки, например 
сложни продукти, интелектуални 
услуги или големи проекти в 
областта на ИКТ. В такива случаи 
може да е необходимо договаряне, за 
да се гарантира, че въпросната 
доставка или услуга отговаря на 
нуждите на възлагащия орган. По 
отношение на „готовите“ услуги или 
доставки, които могат да бъдат 
осигурени от голям брой различни 
икономически оператори, 
състезателната процедура с 
договаряне и състезателният диалог 
не следва да бъдат използвани.

Or. en

Обосновка

Тази промяна внася гъвкавост в правилата, като разрешава договаряне при всички 
процедури.

Изменение 223
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Съображение 15a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) Настоящата директива 
гарантира прилагането на Директива 
2001/23/ЕО относно сближаването на 
законодателствата на държавите 
членки във връзка с гарантирането на 



PE492.857v01-00 60/245 AM\908710BG.doc

BG

правата на работниците при 
прехвърляне на предприятия, 
стопански дейности или части от 
предприятия или стопански 
дейности, с цел да се гарантира 
спазването на правилата за 
равнопоставеност при конкуренцията 
и защитата на работниците в 
контекста на прехвърлянето на 
предприятието.

Or. en

Изменение 224
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Съображение 15б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15б) Състезателната процедура с 
договаряне следва да бъде прилагана и 
в случаите, когато при използването 
на открита или ограничена процедура 
са се получили само невалидни или 
неприемливи оферти. По-конкретно 
оферти, които не отговарят на 
документите за възлагане на 
обществената поръчка, които са 
получени със закъснение, при които 
има данни за тайно споразумение или 
корупция, или за които възлагащият 
орган е установил, че са с необичайно 
ниска стойност, следва да бъдат 
считани за невалидни. Оферти, 
подадени от оференти, които нямат 
необходимата квалификация, както и 
оферти, чиято стойност надвишава 
бюджета на възлагащия орган, обявен 
преди стартирането на процедурата 
за възлагане на обществената 
поръчка, също следва да бъдат 
считани за неприемливи.

Or. en
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Обосновка

Тази промяна внася гъвкавост в правилата, като разрешава договаряне при всички 
процедури.

Изменение 225
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Съображение 15в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15в) Състезателната процедура с 
договаряне следва да е придружена от 
адекватни защитни механизми, 
гарантиращи спазването на 
принципите на равнопоставеност и 
прозрачност. По-специално 
възлагащите органи следва да 
посочват предварително 
минималните изисквания за 
естеството на обществената 
поръчка, които не могат да бъдат 
променяни в хода на договарянето. 
Критериите за възлагане и тяхната 
тежест следва да останат 
постоянни по време на цялата 
процедура и да не подлежат на 
договаряне, за да се гарантира 
равнопоставеност на всички 
икономически оператори. 
Договарянето следва да има за цел 
подобряване на офертите, за да може 
възлагащите органи да получат 
идеално пригодени към специфичните 
им потребности строителство, 
доставки и услуги. Договарянето 
може да засяга всички аспекти на 
закупуваното строителство, 
доставки или услуги, включително 
например качество, количества, 
търговски клаузи, както и социални, 
екологични и новаторски 
характеристики, стига те да не са 
част от минималните изисквания. 



PE492.857v01-00 62/245 AM\908710BG.doc

BG

Споменатите тук минимални 
изисквания са условията и 
характеристиките (по-специално 
физически, функционални и правни), 
на които следва да отговаря всяка 
оферта по силата на член 54, 
параграф 1, буква а) от настоящата 
директива, за да може възлагащият 
орган да възложи поръчката в 
съответствие с избрания критерий за 
възлагане. За да се гарантира 
прозрачността на процеса, всички 
етапи на договаряне следва да бъдат 
документирани съгласно член 85, 
параграф 2 и член 19, параграф 1, 
буква а) от настоящата директива, 
така че възлагащите органи да могат 
да предоставят писмени 
доказателства при поискване от 
някой от кандидатите или 
оферентите, че всички въпросни 
икономически оператори са 
третирани равнопоставено. В 
допълнение, за да се гарантира 
прозрачност, всички оферти по време 
на процедурите трябва да се подават 
писмено или по електронен път.

Or. en

Обосновка

Необходими са определени защитни механизми, за да се гарантира, че по-голямата 
гъвкавост при използването на процедурите няма да доведе до злоупотреби.

Изменение 226
Marc Tarabella

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) По същите причини възлагащите 
органи следва свободно да могат да 
използват състезателния диалог. 

заличава се
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Използването на тази процедура 
значително се увеличи по отношение 
на стойността на поръчките през 
последните години. Тя се оказа 
полезна в случаите, в които 
възлагащите органи не са в състояние 
да дефинират средствата за 
задоволяване на своите потребности 
или за преценяване на това, какво 
предлага пазарът като технически, 
финансови или правни решения. 
Такава ситуация може да възникне 
особено при новаторски проекти, при 
изпълнение на мащабни интегрирани 
проекти по транспортната 
инфраструктура, големи компютърни 
мрежи или проекти, включващи 
сложно и структурирано 
финансиране.

Or. fr

Изменение 227
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Изследванията и иновациите, 
включително екологичните и социални 
иновации, са сред основните двигатели 
на бъдещия растеж и са поставени в 
центъра на Стратегията за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж „Европа 2020“. Публичните 
органи трябва да използват по най-
добрия стратегически начин 
обществените поръчки, за да 
стимулират иновациите. Купуването 
на новаторски стоки и услуги играе 
ключова роля в подобряването на 
ефективността и качеството на 
обществените услуги, като 
същевременно спомага за решаването на 

(17) Изследванията и иновациите, 
включително екологичните и социални 
иновации, са сред основните двигатели 
на бъдещия растеж и са поставени в 
центъра на Стратегията за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж „Европа 2020“. Публичните 
органи трябва да използват по най-
добрия стратегически начин 
обществените поръчки, за да насърчат
иновациите. Купуването на новаторски 
стоки и услуги играе ключова роля в 
подобряването на ефективността и 
качеството на обществените услуги, 
като същевременно спомага за 
решаването на сериозни социални 
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сериозни социални предизвикателства. 
То допринася за постигането на най-
рентабилно изразходване на публичните 
средства, както и на по-широки 
икономически, екологични и социални 
ползи по отношение на генерирането на 
нови идеи, тяхното превръщане в 
новаторски продукти и услуги и оттам
насърчаването на устойчив 
икономически растеж. Настоящата 
директива следва да допринесе за по-
лесно възлагане на обществени поръчки 
за иновации и да помогне на държавите 
членки да постигнат целите на 
инициативата „Съюз на иновации“. 
Следователно трябва да се предвиди
специална процедура за възлагане на 
обществени поръчки, която позволява 
на възлагащите органи да установят 
дългосрочно партньорство за иновации 
с цел разработване и закупуване 
впоследствие на новаторски продукт, 
услуга или строителство, стига те да 
могат да бъдат доставени при 
договорените нива на изпълнение и 
разходи. Партньорството трябва да се 
структурира по начин, осигуряващ 
необходимата „пазарна тяга“, 
стимулираща разработката на 
новаторско решение, без да изземва 
пазара.

предизвикателства. То допринася за 
постигането на най-рентабилно 
изразходване на публичните средства, 
както и на по-широки икономически, 
екологични и социални ползи по 
отношение на генерирането на нови 
идеи, тяхното превръщане в новаторски 
продукти и услуги и насърчаването на 
устойчив икономически растеж. Модел 
за възлагане на новаторски поръчки е 
описан в детайли в съобщението на 
Комисията относно доставките на 
развойни продукти1. Този модел 
насърчава включването в 
обществените поръчки на 
научноизследователски и развойни 
услуги, които не попадат в 
приложното поле на настоящата 
директива. Този модел, вписан в 
настоящата директива, е признат и 
ще бъде на разположение на всички 
възлагащи органи за разглеждане. 
Настоящата директива следва обаче да 
допринесе за по-лесното възлагане на 
обществени поръчки за иновации като 
цяло и да помогне на държавите членки 
да постигнат целите на инициативата 
„Съюз на иновации“. Когато на дадена 
потребност от разработване на 
новаторски продукт, услуга или 
строителство и последващата 
покупка на резултата не може да 
бъде отговорено с вече налични на 
пазара решения, възлагащите органи 
следва да имат достъп до специална 
процедура за възлагане на обществени 
поръчки по отношение на поръчките, 
попадащи в обхвата на настоящата 
директива. Тази нова процедура следва
да позволява на възлагащите органи да 
установят партньорство за иновации с 
цел разработване и закупуване 
впоследствие на новаторски продукти, 
услуги или строителство, стига те да 
могат да бъдат доставени при 
договорените нива на изпълнение и 
разходи. Процедурата следва да се 
основава на правилата, които се 
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прилагат за състезателната 
процедура с договаряне и поръчките 
следва да се възлагат единствено въз 
основа на икономически най-
изгодната оферта, която е най-
подходяща спрямо останалите 
оферти за иновативни решения. 
Независимо дали партньорството за 
иновации засяга много голям или по-
малък проект, то трябва да се 
структурира по начин, осигуряващ 
необходимата „пазарна тяга“, 
стимулираща разработката на 
новаторски решения, без да изземва
пазара. Следователно възлагащите 
органи не трябва да злоупотребяват с 
партньорството за иновации, за да 
предотвратяват, ограничават или 
изкривяват конкуренцията.
__________________
1 COM(2007)0799 окончателен: 
„Съобщение на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите 
— Доставки на развойни продукти: 
насърчаване на иновациите с цел 
обезпечаване устойчивостта и 
високото качество на обществените 
услуги в Европа“.

Or. en

Обосновка

Това изменение обяснява подробно как следва да бъдат използвани новите 
партньорства за иновации, като се допълва първоначалното предложение на 
Комисията, по-конкретно като се прави връзка между този нов инструмент и
принципите, прилагани към състезателната процедура, когато е най-уместно. 
Изменението също така пояснява, че доставките на развойни продукти, съгласно 
определението в Съобщение на Комисията от 2007 г., продължават да се прилагат, 
независимо от тази нова процедура за партньорство за иновации, и са включени 
отделно в ново изключение.
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Изменение 228
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Изследванията и иновациите, 
включително екологичните и социални 
иновации, са сред основните двигатели 
на бъдещия растеж и са поставени в 
центъра на Стратегията за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж „Европа 2020“. Публичните 
органи трябва да използват по най-
добрия стратегически начин 
обществените поръчки, за да 
стимулират иновациите. Купуването на 
новаторски стоки и услуги играе 
ключова роля в подобряването на 
ефективността и качеството на 
обществените услуги, като 
същевременно спомага за решаването на 
сериозни социални предизвикателства. 
То допринася за постигането на най-
рентабилно изразходване на публичните 
средства, както и на по-широки 
икономически, екологични и социални 
ползи по отношение на генерирането на 
нови идеи, тяхното превръщане в 
новаторски продукти и услуги и оттам 
насърчаването на устойчив 
икономически растеж. Настоящата 
директива следва да допринесе за по-
лесно възлагане на обществени поръчки 
за иновации и да помогне на държавите 
членки да постигнат целите на 
инициативата „Съюз на иновации“. 
Следователно трябва да се предвиди 
специална процедура за възлагане на 
обществени поръчки, която позволява 
на възлагащите органи да установят 
дългосрочно партньорство за иновации 
с цел разработване и закупуване 
впоследствие на новаторски продукт, 
услуга или строителство, стига те да 
могат да бъдат доставени при 

(17) Изследванията и иновациите, 
включително екологичните и социални 
иновации, са сред основните двигатели 
на бъдещия растеж и са поставени в 
центъра на Стратегията за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж „Европа 2020“. Публичните 
органи трябва да използват по най-
добрия стратегически начин 
обществените поръчки, за да 
стимулират иновациите. Купуването на 
новаторски стоки и услуги играе 
ключова роля в подобряването на 
ефективността и качеството на 
обществените услуги, като 
същевременно спомага за решаването на 
сериозни социални предизвикателства. 
То допринася за постигането на най-
рентабилно изразходване на публичните 
средства, както и на по-широки 
икономически, екологични и социални 
ползи и на ползи, свързани с 
хуманното отношение към 
животните, по отношение на 
генерирането на нови идеи, тяхното 
превръщане в новаторски продукти и 
услуги и оттам насърчаването на 
устойчив икономически растеж. 
Настоящата директива следва да 
допринесе за по-лесно възлагане на 
обществени поръчки за иновации и да 
помогне на държавите членки да 
постигнат целите на инициативата 
„Съюз на иновации“. Следователно 
трябва да се предвиди специална 
процедура за възлагане на обществени 
поръчки, която позволява на 
възлагащите органи да установят 
дългосрочно партньорство за иновации 
с цел разработване и закупуване 
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договорените нива на изпълнение и 
разходи. Партньорството трябва да се 
структурира по начин, осигуряващ 
необходимата „пазарна тяга“, 
стимулираща разработката на 
новаторско решение, без да изземва 
пазара.

впоследствие на новаторски продукт, 
услуга или строителство, стига те да 
могат да бъдат доставени при 
договорените нива на изпълнение и 
разходи. Партньорството трябва да се 
структурира по начин, осигуряващ 
необходимата „пазарна тяга“, 
стимулираща разработката на 
новаторско решение, без да изземва 
пазара.

Or. en

Изменение 229
Toine Manders

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Изследванията и иновациите, 
включително екологичните и социални 
иновации, са сред основните двигатели 
на бъдещия растеж и са поставени в 
центъра на Стратегията за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж „Европа 2020“. Публичните 
органи трябва да използват по най-
добрия стратегически начин 
обществените поръчки, за да 
стимулират иновациите. Купуването на 
новаторски стоки и услуги играе 
ключова роля в подобряването на 
ефективността и качеството на 
обществените услуги, като 
същевременно спомага за решаването на 
сериозни социални предизвикателства. 
То допринася за постигането на най-
рентабилно изразходване на публичните 
средства, както и на по-широки 
икономически, екологични и социални 
ползи по отношение на генерирането на 
нови идеи, тяхното превръщане в 
новаторски продукти и услуги и оттам 
насърчаването на устойчив 

(17) Изследванията и иновациите, 
включително екологичните и социални 
иновации, са сред основните двигатели 
на бъдещия растеж и са поставени в 
центъра на Стратегията за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж „Европа 2020“. Публичните 
органи трябва да използват по най-
добрия стратегически начин 
обществените поръчки, за да 
стимулират иновациите. Купуването на 
новаторски стоки и услуги играе 
ключова роля в подобряването на 
ефективността и качеството на 
обществените услуги, като 
същевременно спомага за решаването на 
сериозни социални предизвикателства. 
То допринася за постигането на най-
рентабилно изразходване на публичните 
средства, както и на по-широки 
икономически, екологични и социални 
ползи по отношение на генерирането на 
нови идеи, тяхното превръщане в 
новаторски продукти и услуги и оттам 
насърчаването на устойчив 
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икономически растеж. Настоящата 
директива следва да допринесе за по-
лесно възлагане на обществени поръчки 
за иновации и да помогне на държавите-
членки да постигнат целите на 
инициативата „Съюз на иновации“. 
Следователно трябва да се предвиди 
специална процедура за възлагане на
обществени поръчки, която позволява 
на възлагащите органи да установят 
дългосрочно партньорство за иновации 
с цел разработване и закупуване 
впоследствие на новаторски продукт, 
услуга или строителство, стига те да 
могат да бъдат доставени при 
договорените нива на изпълнение и 
разходи. Партньорството трябва да се 
структурира по начин, осигуряващ 
необходимата „пазарна тяга“, 
стимулираща разработката на 
новаторско решение, без да изземва 
пазара.

икономически растеж. Настоящата 
директива следва да допринесе за по-
лесно възлагане на обществени поръчки 
за иновации и да помогне на държавите-
членки да постигнат целите на 
инициативата „Съюз на иновации“. 
Следователно трябва да се предвиди 
специална процедура за възлагане на 
обществени поръчки, която позволява 
на възлагащите органи да установят 
дългосрочно партньорство за иновации 
с цел разработване и закупуване 
впоследствие на новаторски продукт, 
услуга или строителство, стига те да 
могат да бъдат доставени при 
договорените нива на изпълнение и 
разходи. Партньорството трябва да се 
структурира по начин, осигуряващ 
необходимата „пазарна тяга“, 
стимулираща разработката на 
новаторско решение, без да изземва 
пазара. Освен това, когато определят 
реда и условията за възлагане на 
обществени поръчки, възлагащите 
органи следва да имат възможността 
да установят новаторски 
характеристики, включително най-
добрите налични техники, като 
критерий във връзка с предмета на 
въпросната поръчка.

Or. nl

Изменение 230
Marc Tarabella

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Изследванията и иновациите, 
включително екологичните и социални 
иновации, са сред основните двигатели 
на бъдещия растеж и са поставени в 
центъра на Стратегията за 

(17) Изследванията и иновациите, 
включително екологичните и социални 
иновации, са сред основните двигатели 
на бъдещия растеж и са поставени в 
центъра на Стратегията за 
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интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж „Европа 2020“. Публичните 
органи трябва да използват по най-
добрия стратегически начин 
обществените поръчки, за да 
стимулират иновациите. Купуването на 
новаторски стоки и услуги играе 
ключова роля в подобряването на 
ефективността и качеството на 
обществените услуги, като 
същевременно спомага за решаването на 
сериозни социални предизвикателства. 
То допринася за постигането на най-
рентабилно изразходване на публичните 
средства, както и на по-широки 
икономически, екологични и социални 
ползи по отношение на генерирането на 
нови идеи, тяхното превръщане в 
новаторски продукти и услуги и оттам 
насърчаването на устойчив 
икономически растеж. Настоящата 
директива следва да допринесе за по-
лесно възлагане на обществени поръчки 
за иновации и да помогне на държавите 
членки да постигнат целите на 
инициативата „Съюз на иновации“.
Следователно трябва да се предвиди 
специална процедура за възлагане на 
обществени поръчки, която позволява 
на възлагащите органи да установят 
дългосрочно партньорство за 
иновации с цел разработване и 
закупуване впоследствие на 
новаторски продукт, услуга или 
строителство, стига те да могат да 
бъдат доставени при договорените 
нива на изпълнение и разходи. 
Партньорството трябва да се 
структурира по начин, осигуряващ 
необходимата „пазарна тяга“, 
стимулираща разработката на 
новаторско решение, без да изземва 
пазара.

интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж „Европа 2020“. Публичните 
органи трябва да използват по най-
добрия стратегически начин 
обществените поръчки, за да 
стимулират иновациите. Купуването на 
новаторски стоки и услуги играе 
ключова роля в подобряването на 
ефективността и качеството на 
обществените услуги, като 
същевременно спомага за решаването на 
сериозни социални предизвикателства. 
То допринася за постигането на най-
рентабилно изразходване на публичните 
средства, както и на по-широки 
икономически, екологични и социални 
ползи по отношение на генерирането на 
нови идеи, тяхното превръщане в 
новаторски продукти и услуги и оттам 
насърчаването на устойчив 
икономически растеж. Настоящата 
директива следва да допринесе за по-
лесно възлагане на обществени поръчки 
за иновации и да помогне на държавите 
членки да постигнат целите на 
инициативата „Съюз на иновации“.

Or. fr
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Изменение 231
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Съображение 17a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) Тази процедура следва да 
подкрепи нови начини за развитие на 
обществените услуги, например, 
когато ръководени от служителите 
организации, които по-рано са 
оперирали в публичния сектор, са 
натоварени с разработването на 
новаторска публична услуга, която не 
е налична на пазара на Съюза.

Or. en

Обосновка

Дава се пример как партньорството за иновации може да се използва в подкрепа на 
развитието на новаторски обществени услуги, например взаимоспомагателните 
дружества, които често предлагат новаторски подходи.

Изменение 232
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Предвид неблагоприятните 
отражения върху конкуренцията, 
процедурите на договаряне без 
предварително обявяване на обществена 
поръчка трябва да се използват само при 
изключителни обстоятелства. Това 
изключение трябва да се ограничава 
само до случаите, когато обявяването е 
невъзможно поради форсмажорни 
обстоятелства, съгласувани с 
действащата съдебна практика на Съда 
на Европейския съюз, или когато по 

(18) Предвид неблагоприятните 
отражения върху конкуренцията, 
процедурите на договаряне без 
предварително обявяване на обществена 
поръчка трябва да се използват само при 
изключителни обстоятелства. Това 
изключение трябва да се ограничава 
само до случаите, когато обявяването е 
невъзможно поради форсмажорни 
обстоятелства, съгласувани с 
действащата съдебна практика на Съда 
на Европейския съюз, или когато по 
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начало е очевидно, че обявяването няма 
да доведе до по-голяма конкуренция, 
предимно защото обективно съществува 
само един икономически оператор, 
който може да изпълни поръчката. 
Единствено обективно изключителни 
ситуации могат да оправдаят 
използването на процедурата на 
договаряне без обявяване, при които 
изключителната ситуация не трябва да 
бъде създадена от самия възлагащ орган 
с оглед на бъдещата процедура за 
възлагане на обществена поръчка и при 
които липсват адекватни заместители, 
съществуването на каквито следва да 
бъде подложено на изчерпателна 
оценка.

начало е очевидно, че обявяването няма 
да доведе до по-голяма конкуренция, 
предимно защото обективно съществува 
само един икономически оператор, 
който може да изпълни поръчката. 
Единствено обективно изключителни 
ситуации могат да оправдаят 
използването на процедурата на 
договаряне без обявяване, при които 
изключителната ситуация не трябва да 
бъде създадена от самия възлагащ орган 
с оглед на бъдещата процедура за 
възлагане на обществена поръчка и при 
които липсват адекватни заместители, 
съществуването на каквито следва да 
бъде подложено на изчерпателна 
оценка. Ако в случаите, определени в 
настоящата директива, възлагащите 
органи изберат процедурата на 
договаряне без предварително 
обявяване, те следва да изпратят 
доклад, с който се обосновава 
причината за този избор, на 
наблюдаващия орган, чиито задачи 
следва да включват анализ и оценка на 
подобни доклади.

Or. it

Изменение 233
Philippe Juvin

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 

(19) Електронните средства за 
информация и комуникация могат 
значително да опростят обявяването на 
поръчките и да увеличат ефективността 
и прозрачността на процедурите по
възлагането им, които се уреждат от 
настоящата директива. Те трябва да 
станат стандартните средства за 
комуникация и обмен на информация в 
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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.

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. fr

Обосновка

Използването на електронни средства за публикуване на информация относно 
поръчките се прилага изключително за процедурите за възлагане, които се уреждат 
от настоящата директива, и следователно не се прилагат за процедурите за 
възлагане на поръчки под определените в настоящата директива прагове, които се 
уреждат от действащото национално законодателство.

Изменение 234
Frank Engel, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Във всички пазари на обществени 
поръчки в Съюза е налице силна 
тенденция към окрупняване на 
търсенето от страна на възложителите с 
оглед постигане на икономии от 
мащаба, включително по-ниски цени и 
такси за транзакциите, подобряване и 
професионализиране на управлението 
на обществените поръчки. Това може да 
се постигне с концентриране на 

(20) Във всички пазари на обществени 
поръчки в Съюза е налице силна 
тенденция към окрупняване на 
търсенето от страна на възложителите с 
оглед постигане на икономии от 
мащаба, включително по-ниски цени и 
такси за транзакциите, подобряване и 
професионализиране на управлението 
на обществените поръчки. Това може да 
се постигне с концентриране на
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поръчките по броя на участващите 
възлагащи органи или по обема и 
стойността във времето. Въпреки това 
окрупняването и централизирането на 
покупките трябва внимателно да се 
следи, за да се избегнат прекомерната 
концентрация на покупателна 
способност и тайните споразумения, 
както и да се запазят прозрачността, 
конкуренцията и възможностите за 
достъп до пазара за малките и средните 
предприятия.

поръчките по броя на участващите 
възлагащи органи или по обема и 
стойността във времето. Въпреки това 
окрупняването и централизирането на 
покупките трябва внимателно да се 
следи, за да се избегнат прекомерната 
концентрация на покупателна 
способност и тайните споразумения, 
както и да се запазят прозрачността, 
конкуренцията и възможностите за 
достъп до пазара за малките и средните 
предприятия. Комисията следва да 
предостави насоки на държавите 
членки и на възлагащите органи 
относно необходимия мониторинг 
върху комбинирани и централизирани 
покупки, за да се избегне прекомерна 
концентрация на покупателна 
способност и сключване на тайни 
споразумения. Тези насоки следва да се 
предоставят чрез акт за изпълнение.

Or. en

Изменение 235
Othmar Karas

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Инструментът на рамковите 
споразумения се използва широко и се 
счита за ефективна техника за възлагане 
на обществени поръчки в цяла Европа. 
Следователно той трябва да се запази до 
голяма степен непроменен. Някои 
понятия обаче трябва да се изяснят, 
особено условията за използването на 
рамковото споразумение от възлагащи 
органи, които сами по себе си не са 
страна по него.

(21) Инструментът на рамковите 
споразумения се използва широко и се 
счита за ефективна техника за възлагане 
на обществени поръчки в цяла Европа. 
Следователно той трябва да се запази до 
голяма степен непроменен. Някои 
понятия обаче трябва да се изяснят, 
особено условията за използването на 
рамковото споразумение от възлагащи 
органи, които сами по себе си не са 
страна по него. Разширяване на кръга 
от субекти, които имат право да
бъдат поканени в рамково 
споразумение, следва да е допустимо 
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при описаните в член 31, параграф 2 
условия.

Or. de

Изменение 236
Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за директива
Съображение 21a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) Обективните условия за 
определяне на това кои от 
икономическите оператори — страни 
по рамковото споразумение, следва да 
изпълнят дадена задача като 
доставки или услуги, предназначени за 
употреба от физически лица, могат 
да включват потребностите или 
избора на въпросните физически лица.

Or. en

Изменение 237
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Техники за централизирани 
покупки се използват все по-често в 
повечето държави членки. Централните 
органи за покупки отговарят за 
придобиванията или сключването на 
договори за обществени 
поръчки/рамкови споразумения вместо 
други възлагащи органи. С оглед на 
големите обеми на покупките тези 
техники способстват за нарастването на 
конкуренцията и професионализацията 

(24) Техники за централизирани 
покупки се използват все по-често в 
повечето държави членки. Централните 
органи за покупки отговарят за 
придобиванията или сключването на 
договори за обществени 
поръчки/рамкови споразумения вместо 
други възлагащи органи. С оглед на 
големите обеми на покупките тези 
техники способстват за нарастването на 
конкуренцията и професионализацията 
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на обществените поръчки. Следователно 
на ниво Европейски съюз трябва да се 
предвиди определение за „централен 
орган за покупки“, специално отнасящ 
се за възлагащите органи, без това да 
предотврати продължаването на по-
слабо институционализираните и 
систематични общи покупки или на 
установената практика за прибягване до 
доставчици на услуги, които подготвят 
и управляват процедурите за възлагане 
на обществени поръчки от името и за 
сметка на възлагащия орган. Трябва 
също така да се въведат правила за 
разпределяне на отговорността за 
спазването на задълженията, 
произтичащи от настоящата директива, 
в това число и по отношение на 
средствата за правна защита, между 
централния орган за покупки и 
възлагащите органи, поръчващи от или 
чрез него. Когато последният носи 
цялата отговорност за провеждането на 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки, той трябва да бъде 
също така изцяло и пряко отговорен за 
правомерността им. Когато възлагащ 
орган провежда определени части от 
процедурата – например подновяване на 
състезателната процедура по силата на 
рамково споразумение или възлагане на 
отделни поръчки въз основа на 
динамична система за покупки – той 
трябва да продължи да носи 
отговорността за етапите, които 
провежда.

на обществените поръчки, въпреки че 
трябва да се обърне специално 
внимание на достъпността на тези 
процедури за малките и средните 
предприятия. Следователно на ниво 
Европейски съюз трябва да се предвиди 
определение за „централен орган за 
покупки“, специално отнасящ се за 
възлагащите органи, без това да 
предотврати продължаването на по-
слабо институционализираните и 
систематични общи покупки или на 
установената практика за прибягване до 
доставчици на услуги, които подготвят 
и управляват процедурите за възлагане 
на обществени поръчки от името и за 
сметка на възлагащия орган. Трябва 
също така да се въведат правила за 
разпределяне на отговорността за 
спазването на задълженията, 
произтичащи от настоящата директива, 
в това число и по отношение на 
средствата за правна защита, между 
централния орган за покупки и 
възлагащите органи, поръчващи от или 
чрез него. Когато последният носи 
цялата отговорност за провеждането на 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки, той трябва да бъде 
също така изцяло и пряко отговорен за 
правомерността им. Когато възлагащ 
орган провежда определени части от 
процедурата – например подновяване на 
състезателната процедура по силата на 
рамково споразумение или възлагане на 
отделни поръчки въз основа на 
динамична система за покупки – той 
трябва да продължи да носи 
отговорността за етапите, които 
провежда.

Or. en

Изменение 238
Heide Rühle
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Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Електронните средства за 
комуникация са особено подходящи за 
поддържане на практики и инструменти 
за централизирани покупки поради 
възможностите, които предлагат, за 
многократно използване и автоматична 
обработка на данните и за свеждане до 
минимум на разходите за информацията 
и транзакциите. Следователно като 
първа стъпка използването на такива 
електронни средства за комуникация 
трябва да се направи задължително за 
централните органи за покупки, като 
същевременно ще улесни и 
сближаването на практиките в рамките 
на целия Съюз. Това трябва да бъде 
последвано от общо задължение за 
използване на електронните средства за 
комуникация във всички процедури за 
обществени поръчки след преходен 
период от две години.

(25) Електронните средства за 
комуникация са особено подходящи за 
поддържане на практики и инструменти 
за централизирани покупки поради 
възможностите, които предлагат, за 
многократно използване и автоматична 
обработка на данните и за свеждане до 
минимум на разходите за информацията 
и транзакциите. Следователно като 
първа стъпка използването на такива 
електронни средства за комуникация 
трябва да се направи задължително за 
централните органи за покупки, като 
същевременно ще улесни и 
сближаването на практиките в рамките 
на целия Съюз. Това трябва да бъде 
последвано от общо задължение за 
използване на електронните средства за 
комуникация във всички процедури за 
обществени поръчки след преходен 
период.

Or. en

Обосновка

Този срок е много кратък.

Изменение 239
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Електронните средства за 
комуникация са особено подходящи за 
поддържане на практики и инструменти 
за централизирани покупки поради 
възможностите, които предлагат, за 

(25) Електронните средства за 
комуникация са особено подходящи за 
поддържане на практики и инструменти 
за централизирани покупки поради 
възможностите, които предлагат, за 
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многократно използване и автоматична 
обработка на данните и за свеждане до 
минимум на разходите за информацията 
и транзакциите. Следователно като 
първа стъпка използването на такива 
електронни средства за комуникация 
следва да се направи задължително за 
централните органи за покупки, като 
същевременно ще улесни и 
сближаването на практиките в рамките 
на целия Съюз. Необходимо е това да 
бъде последвано от общо задължение за 
използване на електронните средства за 
комуникация във всички процедури за 
обществени поръчки след преходен 
период от две години.

многократно използване и автоматична 
обработка на данните и за свеждане до 
минимум на разходите за информацията 
и транзакциите. Следователно като 
първа стъпка използването на такива 
електронни средства за комуникация 
следва да се направи задължително за 
централните органи за покупки, като 
същевременно ще улесни и 
сближаването на практиките в рамките 
на целия Съюз. Необходимо е това да 
бъде последвано от общо задължение за 
използване на електронните средства за 
комуникация във всички процедури за 
обществени поръчки след преходен 
период от четири години.

Or. de

Изменение 240
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Електронните средства за 
комуникация са особено подходящи за 
поддържане на практики и инструменти 
за централизирани покупки поради 
възможностите, които предлагат, за 
многократно използване и автоматична 
обработка на данните и за свеждане до 
минимум на разходите за информацията 
и транзакциите. Следователно като 
първа стъпка използването на такива 
електронни средства за комуникация 
трябва да се направи задължително за 
централните органи за покупки, като 
същевременно ще улесни и 
сближаването на практиките в 
рамките на целия Съюз. Това трябва 
да бъде последвано от общо 
задължение за използване на 
електронните средства за 

(25) Електронните средства за 
комуникация са особено подходящи за 
поддържане на практики и инструменти 
за централизирани покупки поради 
възможностите, които предлагат, за 
многократно използване и автоматична 
обработка на данните и за свеждане до 
минимум на разходите за информацията 
и транзакциите. Следователно 
използването на такива електронни 
средства за комуникация трябва да се 
насърчава.
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комуникация във всички процедури за 
обществени поръчки след преходен 
период от две години.

Or. en

Изменение 241
Philippe Juvin

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Електронните средства за 
комуникация са особено подходящи за 
поддържане на практики и инструменти 
за централизирани покупки поради 
възможностите, които предлагат, за 
многократно използване и автоматична 
обработка на данните и за свеждане до 
минимум на разходите за информацията 
и транзакциите. Следователно като 
първа стъпка използването на такива 
електронни средства за комуникация 
трябва да се направи задължително за 
централните органи за покупки, като 
същевременно ще улесни и 
сближаването на практиките в рамките 
на целия Съюз. Това трябва да бъде 
последвано от общо задължение за 
използване на електронните средства за 
комуникация във всички процедури за 
обществени поръчки след преходен 
период от две години.

(25) Електронните средства за 
комуникация са особено подходящи за 
поддържане на практики и инструменти 
за централизирани покупки поради 
възможностите, които предлагат, за 
многократно използване и автоматична 
обработка на данните и за свеждане до 
минимум на разходите за информацията 
и транзакциите. Следователно като 
първа стъпка използването на такива 
електронни средства за комуникация 
трябва да се направи задължително за 
централните органи за покупки, като 
същевременно ще улесни и 
сближаването на практиките в рамките 
на целия Съюз. Това трябва да бъде 
последвано от общо задължение за 
използване на електронните средства за 
комуникация във всички процедури за 
обществени поръчки след преходен 
период от две години. Прилагането на 
тези разпоредби не засяга 
съществуващите средства за 
публикуване на национално равнище 
по отношение на обществените 
поръчки под определените в 
настоящата директива прагове, 
което е с цел да се запази правната 
сигурност.

Or. fr
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Обосновка

Общото задължение за използване на електронни средства за комуникация при всички 
процедури за възлагане на поръчки не следва да засяга съществуващите разпоредби на 
национално равнище по отношение на публикуването за поръчки под предвидените в 
настоящата директива прагове.

Изменение 242
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Електронните средства за 
комуникация са особено подходящи за 
поддържане на практики и инструменти 
за централизирани покупки поради 
възможностите, които предлагат, за 
многократно използване и автоматична 
обработка на данните и за свеждане до 
минимум на разходите за информацията 
и транзакциите. Следователно като 
първа стъпка използването на такива 
електронни средства за комуникация 
трябва да се направи задължително за 
централните органи за покупки, като 
същевременно ще улесни и 
сближаването на практиките в рамките 
на целия Съюз. Това трябва да бъде 
последвано от общо задължение за 
използване на електронните средства за 
комуникация във всички процедури за 
обществени поръчки след преходен 
период от две години.

(25) Електронните средства за 
комуникация са особено подходящи за 
поддържане на практики и инструменти 
за централизирани покупки поради 
възможностите, които предлагат, за 
многократно използване и автоматична 
обработка на данните и за свеждане до 
минимум на разходите за информацията 
и транзакциите. Следователно като 
първа стъпка използването на такива 
електронни средства за комуникация 
трябва да се направи задължително за 
централните органи за покупки, като 
същевременно ще улесни и 
сближаването на практиките в рамките 
на целия Съюз. Това трябва да бъде 
последвано от общо задължение за 
използване на електронните средства за 
комуникация във всички процедури за 
обществени поръчки след преходен 
период от две години. Въвеждането на 
това задължение не засяга 
съществуващите средства за 
публикуване на национално равнище 
по отношение на обществените 
поръчки под определените в 
настоящата директива прагове, 
което е с цел да се запази правната 
сигурност.

Or. fr
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Изменение 243
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

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 244
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Съвместното възлагане на 
обществени поръчки от възлагащи 
органи от различни държави членки 
понастоящем среща специфични 
правни трудности особено във връзка 
с противоречията в националните 
законодателства. Въпреки че 
Директива 2004/18/ЕО негласно 

заличава се
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разрешава трансгранични съвместни 
обществени поръчки, на практика 
няколко национални правни системи 
изрично или негласно ги правят 
несигурни или невъзможни от 
законова гледна точка. Възлагащите 
органи от различни държави членки 
може да имат интерес от 
сътрудничество и съвместно 
възлагане на обществени поръчки, за 
да извлекат максимална полза от 
потенциала на вътрешния пазар по 
отношение на икономиите от 
мащаба и споделянето на ползите и 
рисковете особено за новаторски 
проекти с по-висока степен на риск 
от този, който е приемлив за отделен 
възлагащ орган. Следователно трябва 
да се установят нови правила за 
съвместните трансгранични поръчки, 
които да определят приложимото 
право, за да се улесни 
сътрудничеството между 
възлагащите органи в рамките на 
целия единен пазар. В допълнение 
възлагащи органа от различни 
държави членки могат да формират 
съвместни юридически лица, 
конституирани съгласното 
националното право или правото на 
Съюза. За такива форми на 
съвместни обществени поръчки 
следва да се установят специфични 
правила.

Or. en

Изменение 245
Heide Rühle

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Техническите спецификации, (27) Техническите спецификации, 
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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.

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. За да не се дискриминират 
оферентите, които инвестират 
време и средства за сертификати или 
доклади за изпитвания, 
отговорността за предоставяне на 
равностойност следва да бъде на 
оферента, който иска тя да му се 
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признае.

Or. en

Изменение 246
Wim van de Camp

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 

(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, 
стандарти и спецификации на пазара,
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, или които 
поставят в неблагоприятно 
положение икономическите 
оператори въз основа на бизнес модел 
или модел на развитие, включително 
по отношение на стандарти или 
спецификации, прилагани в дадено 
решение или услуга. 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 
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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.

такъв – национален стандарт, офертите 
с характеристики, равностойни на тези 
стандарти, трябва да се разглеждат 
равностойно 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. Възлагащите органи трябва 
да могат да обосноват всяко свое 
решение за това, че в даден случай 
липсва равностойност.

Or. en

Обосновка

Тъй като правителството е сред най-големите купувачи във всички държави членки, 
възлагането на обществени поръчки създава значителни пазарни възможности за 
икономическите оператори в цяла Европа. За да се стимулират в най-голяма степен 
иновациите, създаването на работни места и растежа обаче, обществените поръчки 
трябва да се провеждат по начин, който е недискриминационен и технологически
неутрален.

Изменение 247
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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, 

(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, 
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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.

стандарти и спецификации на пазара,
за да се постигне необходимото ниво на 
конкуренция. В този смисъл 
техническите спецификации трябва да 
избягват 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, или които 
поставят в неблагоприятно 
положение икономическите 
оператори въз основа на бизнес модел 
или модел на развитие, включително 
по отношение на стандарти или 
спецификации, прилагани в дадено 
решение или услуга. Изготвянето на 
техническите спецификации по 
отношение на функционалните 
изисквания и изискванията за работните 
характеристики по принцип избягва 
тези проблеми 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 
равностойно 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 съответните
сертификати или протоколи от 
изпитване или няма възможност да ги 
получи в приложимите срокове.
Възлагащите органи трябва да могат 
във всички случаи да дадат обосновка 
за непредоставяне на равностойност.

Or. en
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Обосновка

Обществените поръчки създават значителни пазарни възможности за 
икономическите оператори в цяла Европа. За да се насърчават в най-голяма степен 
иновациите, създаването на работни места и растежа, обществените поръчки 
трябва да се провеждат по недискриминационен и технологично неутрален начин. 
Равните условия, които позволяват на икономическите оператори да се конкурират 
равностойно, независимо от модела на развитие или бизнес модела, или избора на 
стандарт или спецификация, гарантират, че възможно най-много оператори могат 
да участват в публични търгове.

Изменение 248
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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 и производствения 
процес. 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, 
синдикатите и екологичните 
организации могат да участват, и 
етикетът да бъде достъпен за всички 
заинтересовани страни.

Or. en
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Изменение 249
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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 
социални и екологични 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, синдикатите,
дистрибуторите и екологичните 
организации могат да участват, и 
етикетът да бъде достъпен за всички 
заинтересовани страни.

Or. en

Изменение 250
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Съображение 29a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29a) За всички обществени поръчки е 
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необходимо възлагащите органи да 
гарантират, че продуктите, услугите 
и строителството, предмет на 
поръчката, отговарят на 
изискванията на законодателството 
в областта на защитата на данните. 
За да се гарантира и демонстрира 
защитата на правата и свободите на 
субектите на данните по отношение 
на обработката на лични данни, 
оферентите следва да приемат 
вътрешни политики и да приложат 
подходящи технически и 
организационни мерки по време на 
проектирането на обработката на 
лични данни (защита на личните 
данни още при проектирането).

Or. en

Изменение 251
Heide Rühle

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) За да се насърчи участието на 
малки и средни предприятия (МСП) на
пазара на обществените поръчки, 
възлагащите органи следва да бъдат 
насърчени да разделят поръчките на 
обособени позиции, а в противен 
случай задължени да посочат 
съответните причини. Когато 
поръчките са разделени на обособени 
позиции, възлагащите органи могат 
например, за да запазят конкуренцията 
или за да осигурят стабилно предлагане, 
да ограничат броя на позициите, за 
които един икономически оператор 
може да подава оферти; те могат също 
така да ограничат броя на позициите, 
които могат да бъдат възложени на един 

(30) За да се стимулира участието на 
малки и средни предприятия (МСП) в
пазара на обществените поръчки, 
възлагащите органи следва да бъдат 
насърчени да разделят поръчките на 
обособени позиции. Когато поръчките 
са разделени на обособени позиции, 
възлагащите органи могат например, за
да запазят конкуренцията или за да 
осигурят стабилно предлагане, да 
ограничат броя на позициите, за които 
един икономически оператор може да 
подава оферти; те могат също така да 
ограничат броя на позициите, които 
могат да бъдат възложени на един 
отделен оферент.
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отделен оферент.

Or. en

Обосновка

Принципът „изпълнение или обяснение“ създава повече правни неясноти.

Изменение 252
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) За да се насърчи участието на 
малки и средни предприятия (МСП) на
пазара на обществените поръчки, 
възлагащите органи следва да бъдат 
насърчени да разделят поръчките на 
обособени позиции, а в противен 
случай задължени да посочат 
съответните причини. Когато 
поръчките са разделени на обособени 
позиции, възлагащите органи могат 
например, за да запазят 
конкуренцията или за да осигурят
стабилно предлагане, да ограничат 
броя на позициите, за които един 
икономически оператор може да 
подава оферти; те могат също така 
да ограничат броя на позициите, 
които могат да бъдат възложени на 
един отделен оферент.

(30) Обществените поръчки следва да 
бъдат адаптирани към нуждите на 
МСП. Възлагащите органи следва да 
използват Кодекса на най-добрите 
практики, в който са дадени насоки 
относно прилагането на рамката в 
областта на обществените поръчки 
по начин, който улеснява участието 
на МСП. За да се стимулира участието 
на малки и средни предприятия (МСП) в
пазара на обществените поръчки, 
възлагащите органи следва по-
специално да помислят за разделяне 
на поръчките на обособени позиции и
да осигурят прозрачност на достъпа 
до информация относно причините 
да го направят или не. Държавите 
членки следва да въведат мерки за 
насърчаване на достъпа на МСП до 
обществени поръчки, по-специално 
чрез подобрена информация и насоки 
относно възлагането на обществени 
поръчки и относно новите 
възможности, предлагани от 
осъвременената правна рамка на ЕС, 
както и да насърчават обмена на най-
добри практики и организирането на 
обучения и събития, включващи 
възложителите и МСП.
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Or. en

Обосновка

Въпреки че има ясна необходимост да се насърчава достъпът на МСП до обществени 
поръчки, едно почти цялостно задължение на възлагащите органи да разделят 
поръчките на обособени позиции е погрешен подход. Освен това даването на 
възлагащите органи на правомощие за ограничаване на броя на обособените позиции, 
спечелени от отделни доставчици, е вероятно да създаде пречки на иновативните или 
другояче конкурентни МСП и създава сериозен риск от злоупотреба и дискриминиране 
на „аутсайдерите“. За предпочитане са меките мерки.

Изменение 253
Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) За да се стимулира участието на 
малки и средни предприятия (МСП) в 
пазара на обществените поръчки, 
възлагащите органи следва да бъдат 
насърчени да разделят поръчките на 
обособени позиции, а в противен случай 
задължени да посочат съответните 
причини. Когато поръчките са 
разделени на обособени позиции, 
възлагащите органи могат например, за 
да запазят конкуренцията или за да 
осигурят стабилно предлагане, да 
ограничат броя на позициите, за които 
един икономически оператор може да 
подава оферти; те могат също така да 
ограничат броя на позициите, които 
могат да бъдат възложени на един 
отделен оферент.

(30) За да се стимулира участието на 
малки и средни предприятия (МСП) в 
пазара на обществените поръчки и по-
специално за продукти, изискващи 
качество в полза на 
благосъстоянието, като например 
храни за пасивни потребители в 
болници, училища, домове за деца и 
възрастни, възлагащите органи следва 
да бъдат насърчени да разделят 
поръчките на обособени позиции, а в 
противен случай задължени да посочат 
съответните причини. Когато поръчките 
са разделени на обособени позиции, 
възлагащите органи могат например, за 
да запазят конкуренцията или за да 
осигурят стабилно предлагане, да 
ограничат броя на позициите, за които 
един икономически оператор може да 
подава оферти; те могат също така да 
ограничат броя на позициите, които 
могат да бъдат възложени на един 
отделен оферент.

Or. en
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Изменение 254
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Много икономически оператори и 
особено МСП откриват, че сериозно 
препятствие за тяхното участие в 
обществени поръчки представляват 
административните затруднения, 
произтичащи от необходимостта да 
представят значителен брой 
сертификати или други документи, 
свързани с критериите за изключване и 
подбор. Ограничаването на такива 
изисквания – например с клетвени 
декларации – може да доведе до 
значително опростяване в полза както 
на възлагащите органи, така и на 
икономическите оператори. От 
оферента, на когото бъде решено да се 
възложи поръчката, обаче трябва да се 
изиска да представи съответните 
свидетелства и възлагащите органи не 
трябва да сключват договори с 
оференти, които не успеят да го 
направят. По-нататъшно опростяване 
може да се постигне със 
стандартизирани документи като 
Европейския паспорт за обществени 
поръчки, които следва да се признават 
от всички възлагащи органи и широко 
да се популяризират сред 
икономическите оператори особено 
сред МСП, за които те могат 
съществено да облекчат 
административната тежест.

(32) Много икономически оператори и 
особено МСП откриват, че сериозно 
препятствие за тяхното участие в 
обществени поръчки представляват 
административните затруднения, 
произтичащи от необходимостта да 
представят значителен брой 
сертификати или други документи, 
свързани с критериите за изключване и 
подбор. Ограничаването на такива 
изисквания – например с клетвени 
декларации, включително декларации, 
доказващи спазването на правилата и 
нормите в областта на хуманното 
отношение към животните, 
здравеопазването и обществената 
безопасност, както и на социалната 
закрила и трудовите норми – може да 
доведе до значително опростяване в 
полза както на възлагащите органи, така 
и на икономическите оператори. От 
оферента, на когото бъде решено да се 
възложи поръчката, обаче трябва да се 
изиска да представи съответните 
свидетелства и възлагащите органи не 
трябва да сключват договори с 
оференти, които не успеят да го 
направят. По-нататъшно опростяване 
може да се постигне със 
стандартизирани документи като 
Европейския паспорт за обществени 
поръчки, които следва да се признават 
от всички възлагащи органи и широко 
да се популяризират сред 
икономическите оператори особено 
сред МСП, за които те могат 
съществено да облекчат 
административната тежест.

Or. en
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Изменение 255
Sari Essayah

Предложение за директива
Съображение 32a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32а) Създаването на работни места 
зависи до голяма степен от малките 
и средни предприятия. МСП съумяват
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 
продължават 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 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
своите служби, 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 да подпомага държавите членки 
при създаването на национални 
стратегии, програми и планове за 
действие, за да се увеличи участието 
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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 настоящата 
директива, а от друга страна 
прилагането на общите политики, 
предназначени за подобряване на 
достъпа на МСП до пазарите за 
обществени поръчки, ще продължава 
да бъде изключително важно, особено 
от гледна точка на създаването на 
работни места.

Or. en

Изменение 256
Heide Rühle

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 
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 

(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, 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 
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интелектуалната собственост. правилата за защита на конкуренцията 
или на правата върху интелектуалната 
собственост.

Or. en

Обосновка

The equal treatment of workers and the compliance with national laws is included in the 
current directive - there is no reason for deletion.Recital 34 of the current Directive 
2004/18/EC: The laws, regulations and collective agreements, at both national and 
Community level, which are in force in the areas of employment conditions and safety at work 
apply during performance of a public contract, providing that such rules, and their 
application, comply with Community law.... If national law contains provisions to this effect, 
non-compliance with those obligations may be considered to be grave misconduct or an 
offence concerning the professional conduct of the economic operator concerned, liable to 
lead to the exclusion of that economic operator from the procedure for the award of a public 
contract.

Изменение 257
Sirpa Pietikäinen

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 
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 

(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, на хуманното 
отношение към животните,
включително правилата за достъпност 
за хора с увреждания или други форми 
на тежки професионални нарушения –
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конкуренцията или на правата върху 
интелектуалната собственост.

например нарушения на правилата за 
защита на конкуренцията или на правата 
върху интелектуалната собственост.

Or. en

Изменение 258
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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 
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, трудови
или социални задължения, включително 
правилата за условия на труд,
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 259
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Съображение 35
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Трябва обаче да се предвиди 
възможност за икономическите 
оператори да предприемат мерки за 
съответствие, насочени към 
отстраняването на последствията от 
престъпления или нарушения и 
ефективното предотвратяване на 
бъдещи случаи на такива действия. Тези 
мерки могат да включват по-конкретно 
кадрови и организационни мерки като 
прекъсване на всякакви връзки с лица 
или организации, участвали в 
неправомерните действия, подходящи 
мерки за кадрова реорганизация, 
внедряване на системи за отчитане и 
контрол, създаване на структура за 
вътрешен одит, която да следи за 
съответствието, и приемане на 
вътрешни правила за понасяне на 
отговорност и обезщетяване. Когато 
такива мерки осигуряват достатъчно 
гаранции, въпросният икономически 
оператор не трябва повече да бъде 
изключван на тези основания. 
Икономическите оператори трябва да 
имат възможността да поискат от 
възлагащите органи да проверят взетите 
мерки за съответствие с оглед 
евентуално допускане до процедурата за 
възлагане на обществени поръчки.

(35) Трябва обаче да се предвиди 
възможност за икономическите 
оператори да предприемат мерки за 
съответствие, насочени към 
отстраняването на последствията от 
престъпления или нарушения и 
ефективното предотвратяване на 
бъдещи случаи на такива действия. Тези 
мерки могат да включват по-конкретно 
кадрови и организационни мерки като 
прекъсване на всякакви връзки с лица 
или организации, участвали в 
неправомерните действия, подходящи 
мерки за кадрова реорганизация, 
внедряване на системи за отчитане и 
контрол, създаване на структура за 
вътрешен одит, която да следи за 
съответствието, и приемане на 
вътрешни правила за понасяне на 
отговорност и обезщетяване. Когато 
такива мерки осигуряват достатъчно 
гаранции, въпросният икономически 
оператор не трябва повече да бъде 
изключван на тези основания. 
Икономическите оператори трябва да 
имат възможността да поискат от 
възлагащите органи да проверят взетите 
мерки за съответствие с оглед 
евентуално допускане до процедурата за 
възлагане на обществени поръчки.
Максималният период за изключване 
на даден икономически оператор 
следва да бъде 10 години.

Or. en

Изменение 260
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Съображение 36
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Възлагащите органи могат да 
изискват прилагането на схеми или 
мерки за екологично управление по 
време на изпълнението на една 
обществена поръчка. Схемите за 
екологично управление – независимо 
дали са регистрирани съгласно 
инструменти на Съюза като Регламент 
(ЕО) № 1221/2009 на Европейския 
парламент и на Съвета от 25 ноември 
2009 година относно доброволното 
участие на организации в Схемата на 
Общността за управление по околна 
среда и одит (EMAS)19 — могат да 
демонстрират, че икономическият 
оператор има техническата възможност 
да изпълни поръчката. Описание на 
мерките, прилагани от икономическия 
оператор за гарантиране същото ниво на 
защита на околната среда, трябва да 
бъде прието като алтернатива на 
регистрираните схеми за управление на 
околната среда и като форма на 
доказателство, когато въпросният 
икономически оператор няма достъп до 
подобни схеми или няма възможност да 
ги получи в съответните срокове.

(36) Възлагащите органи могат да 
изискват прилагането на схеми или 
мерки за екологично управление по 
време на изпълнението на една 
обществена поръчка. Схемите за 
екологично управление – независимо 
дали са регистрирани съгласно 
инструменти на Съюза като Регламент 
(ЕО) № 1221/2009 на Европейския 
парламент и на Съвета от 25 ноември 
2009 година относно доброволното 
участие на организации в Схемата на 
Общността за управление по околна 
среда и одит (EMAS)19 — могат да 
демонстрират, че икономическият 
оператор има техническата възможност 
да изпълни поръчката. Описание на 
мерките, прилагани от икономическия 
оператор за гарантиране същото ниво на 
защита на околната среда и хуманното
отношение към животните, трябва да 
бъде прието като алтернатива на 
регистрираните схеми за управление на 
околната среда и като форма на 
доказателство, когато въпросният 
икономически оператор няма достъп до 
подобни схеми или няма възможност да 
ги получи в съответните срокове.

Or. en

Изменение 261
Heide Rühle

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 

(37) Поръчките трябва да се възлагат въз 
основа на обективни критерии, които 
гарантират съответствие с принципите 
на прозрачност, липса на 
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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.

дискриминация и равнопоставеност. 
Тези критерии трябва да гарантират, че 
офертите се оценяват в условия на 
ефективна конкуренция, и
същевременно, че възлагащите органи 
могат да изискват висококачествено 
строителство, доставки и услуги, които 
оптимално отговарят на техните 
потребности, например когато 
избраните критерии за възлагане 
включват фактори, свързани с 
производствения процес.

Or. en

Обосновка

Целта на основната процедура следва да бъде осигуряване на най-доброто 
съотношение качество-цена или с други думи — икономически най-изгодната оферта. 
Няма нужда от втори критерий като най-ниски разходи, тъй като в икономически 
най-изгодната оферта е включен критерият за цена.

Изменение 262
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Предложение за директива
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Поръчките следва 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 

(37) Поръчките следва 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 
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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.

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 следва да 
изберат „икономически най-изгодната 
оферта“. В надлежно обосновани 
изключителни случаи, по-специално 
свързани с високостандартизирани 
продукти, възлагащите органи следва 
да бъдат в състояние да приложат 
най-ниската цена или най-ниските 
разходи като единствен критерий, 
като се има предвид, че те са свободни 
да установяват адекватни стандарти за 
качество чрез технически спецификации 
или условия за изпълнение на 
поръчката.

Or. de

Обосновка

Критерият „икономически най-изгодна оферта“ се е доказал в практиката като 
обобщаващ критерий, който може да обхване всички качествени, екологични и 
социални критерии, както и цената и разходите.

Изменение 263
Marc Tarabella

Предложение за директива
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Поръчките следва да се възлагат въз 
основа на обективни критерии, които 
гарантират съответствие с принципите 
на прозрачност, липса на 
дискриминация и равнопоставеност. 

(37) Поръчките следва да се възлагат въз 
основа на обективни критерии, които 
гарантират съответствие с принципите 
на прозрачност, липса на 
дискриминация и равнопоставеност. 
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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.

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 „икономически най-изгодната 
оферта“, 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 264
Jürgen Creutzmann

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 

(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 възложителите
изискват висококачествено 
строителство, доставки и услуги, които 
оптимално отговарят на техните 
потребности. В резултат на това 
възлагащите органи трябва да имат 
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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.

право да приемат като критерии за 
възлагане или „икономически най-
изгодната оферта“, или в случай на 
стандартизирани стоки — „най-
ниската цена“.

Or. en

Изменение 265
Frank Engel, Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza Bildt

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 
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 

(38) Когато възлагащите органи 
възлагат поръчка на икономически най-
изгодната оферта, те би трябвало 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
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, 
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ефективната проверка на информацията, 
предоставена от оферентите.

предоставена от оферентите.

Or. fr

Изменение 266
Cornelis de Jong

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 
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.

(38) Възлагащите органи 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 
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 следва 
да осигуряват възможност за ефективна 
и справедлива конкуренция и да бъдат 
съпътствани от изисквания, които 
позволяват ефективната проверка на 
информацията, предоставена от 
оферентите.

Or. en

Изменение 267
Catherine Stihler



AM\908710BG.doc 103/245 PE492.857v01-00

BG

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 
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.

(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 
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. Когато 
това е оправдано от обществената 
политика с оглед на насърчаване на 
устойчивия икономически растеж, 
възлагащите органи могат да 
включват критерии, свързани със 
социално-икономическото 
въздействие, за да установят коя 
оферта предлага най-доброто 
съотношение качество-цена. Такива 
случаи могат да възникнат, когато 
има нужда да се развие и задържи 
квалифицираната работна ръка, да се 
повиши капацитетът на 
предприятията, с цел да се 
гарантира, че бъдещите изисквания 
на възлагащите органи могат да 
бъдат изпълнени, или за да се избегне 
евентуално вредно въздействие върху 
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работната ръка или капацитета на 
предприятията в резултат на 
решението за възлагане на поръчката. 

Or. en

Изменение 268
Ian Hudghton

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 
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.

(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 
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. Когато 
това е оправдано от обществената 
политика с оглед на насърчаване на 
устойчивия икономически растеж, 
възлагащите органи могат да 
включват критерии, свързани със 
социално-икономическото 
въздействие, за да установят коя 
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оферта предлага най-доброто 
съотношение качество-цена. Такива 
случаи могат да възникнат, когато 
има нужда да се развие и задържи 
квалифицираната работна ръка, да се 
повиши капацитетът на 
предприятията, с цел да се 
гарантира, че бъдещите изисквания 
на възлагащите органи могат да 
бъдат изпълнени, или за да се избегне 
евентуално вредно въздействие върху 
работната ръка или капацитета на 
предприятията в резултат на 
решението за възлагане на поръчката.

Or. en

Изменение 269
Anna Hedh

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 
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 

(38) Възлагащите органи 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,
като качеството включва екологична 
и социална отговорност. 
Определянето на тези критерии зависи 
от предмета на поръчката или от 
предмета на производството, тъй като 
те трябва да дадат възможност нивото 
на изпълнение, предложено във всяка 
оферта, да бъде оценено от гледна точка 
на тези предмети, както са определени
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 и
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конкуренция и да бъдат съпътствани от 
изисквания, които позволяват 
ефективната проверка на информацията, 
предоставена от оферентите.

справедлива конкуренция и да бъдат 
съпътствани от изисквания, които 
позволяват ефективната проверка на 
информацията, предоставена от 
оферентите.

Or. en

Изменение 270
Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за директива
Съображение 38a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38a) По-специално при 
обществените поръчки за храна за 
болници, училища, домове за деца и 
възрастни е необходимо да се 
гарантира, че пасивните 
потребители имат пълен достъп до 
качествени и с висока хранителна 
стойност продукти, осигуряващи 
най-доброто съотношение качество-
цена.

Or. en

Изменение 271
Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за директива
Съображение 38б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38б) В това отношение възлагащите 
органи могат да излязат извън 
рамките на законодателството на 
ЕС, като вземат предвид по-строги 
екологични съображения и 
методология на производство, 
включително и при формулирането на 
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критериите за възлагане, при пълно 
зачитане на законодателството на 
ЕС.

Or. en

Изменение 272
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) От изключителна важност е 
напълно да се използва потенциалът на 
обществените поръчки за постигане на 
целите на стратегията „Европа 2020“ за 
устойчив растеж. Предвид значителните 
различия между отделните сектори и 
пазари обаче не би било подходящо да 
се въвеждат общи задължителни 
изисквания за екологични, социални и 
иновативни обществени поръчки. 
Законодателството на Съюза вече е 
въвело задължителни изисквания за 
обществените поръчки за постигане на 
определени цели в секторите на пътните 
превозни средства (Директива 
2009/33/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 23 април 2009 година за 
насърчаването на чисти и 
енергийноефективни пътни превозни 
средства20) и офис оборудването 
(Регламент (ЕО) № 106/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
15 януари 2008 година относно 
програма на Общността за етикетиране 
на енергийната ефективност на офис 
оборудване21). Освен това бе постигнат 
значителен напредък по отношение на 
определението на общи методологии за 
оценката на разходите за целия жизнен 
цикъл. Следователно изглежда 
целесъобразно да се запази утвърдения 
модел — да се остави на 

(39) От изключителна важност е 
напълно да се използва потенциалът на 
обществените поръчки за постигане на 
целите на стратегията „Европа 2020“ за 
устойчив растеж. Предвид значителните 
различия между отделните сектори и 
пазари обаче не би било подходящо да 
се въвеждат общи задължителни 
изисквания за екологични, социални и 
иновативни обществени поръчки. 
Законодателството на Съюза вече е 
въвело задължителни изисквания за 
обществените поръчки за постигане на 
определени цели в секторите на пътните 
превозни средства (Директива 
2009/33/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 23 април 2009 година за 
насърчаването на чисти и 
енергийноефективни пътни превозни 
средства20) и офис оборудването 
(Регламент (ЕО) № 106/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
15 януари 2008 година относно 
програма на Общността за етикетиране 
на енергийната ефективност на офис 
оборудване21). Освен това бе постигнат 
значителен напредък по отношение на 
определението на общи методологии за 
оценката на разходите за целия жизнен 
цикъл и разходите за социално 
устойчиви производствени процеси, 
включително равнища на хуманно 
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законодателството в конкретните 
сектори да установява задължителни 
цели като функция от конкретните 
политики и преобладаващите условия в 
съответния сектор и да се насърчи 
разработването и използването на 
модели за оценка на разходите за целия 
жизнен, което допълнително ще 
подчертае ролята на обществените 
поръчки в подкрепа на устойчивия 
растеж.

отношение към животните. 
Следователно изглежда целесъобразно 
да се запази утвърдения модел — да се 
остави на законодателството в 
конкретните сектори да установява 
задължителни цели като функция от 
конкретните политики и 
преобладаващите условия в съответния 
сектор и да се насърчи разработването и 
използването на модели за оценка на 
разходите за целия жизнен, което 
допълнително ще подчертае ролята на 
обществените поръчки в подкрепа на 
устойчивия растеж.

Or. en

Изменение 273
Heide Rühle

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 разходи в рамките на 
целия жизнен цикъл на строителството, 
доставките или услугите, както техните 
вътрешни разходи (като тези за 

(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, използвайки 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 разходи в рамките на 
целия жизнен цикъл на строителството, 
доставките или услугите, както техните 
вътрешни разходи (като тези за 
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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.

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.

Or. en

Обосновка

Възлагащите органи следва да бъдат насърчавани да вземат 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 274
Frank Engel, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis

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 

(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 най-ниските 
разходи, използвайки подхода за оценка 
на разходите за целия жизнен цикъл, 
при условие че използваната 



PE492.857v01-00 110/245 AM\908710BG.doc

BG

недискриминационен начин и достъпна 
за всички заинтересовани страни. 
Понятието за оценка на разходите за 
целия жизнен цикъл включва всички 
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.

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 разходи в рамките на 
целия жизнен цикъл на строителството, 
доставките или услугите, както техните 
вътрешни разходи (като тези за научни 
изследвания, 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.

Or. en

Изменение 275
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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 

(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 най-ниските 
разходи, използвайки подхода за оценка 
на разходите за целия жизнен цикъл, 
при условие че използваната 
методология е установена по обективен 
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за всички заинтересовани страни. 
Понятието за оценка на разходите за 
целия жизнен цикъл включва всички 
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.

и недискриминационен начин и 
достъпна за всички заинтересовани 
страни. Понятието за оценка на 
разходите за целия жизнен цикъл 
включва всички разходи в рамките на 
целия жизнен цикъл на строителството, 
доставките или услугите, както техните 
вътрешни разходи (като тези за 
разработка, 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; да бъдат приети в тясно 
сътрудничество със 
заинтересованите страни, 
включително промишлеността;
когато такава методология бъде 
разработена, нейното използване трябва 
да стане задължително.

Or. en

Изменение 276
Sirpa Pietikäinen

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 

(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 най-ниските 
разходи, използвайки подхода за оценка 
на разходите за целия жизнен цикъл и 
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установена по обективен и 
недискриминационен начин и достъпна 
за всички заинтересовани страни. 
Понятието за оценка на разходите за 
целия жизнен цикъл включва всички 
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.

икономически целесъобразни решения 
за хуманно отношение към 
животните, 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 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.

Or. en

Изменение 277
Jürgen Creutzmann

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, 

(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, използвайки подхода 
за оценка на разходите за целия жизнен 
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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 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.

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 вътрешни разходи в 
рамките на целия жизнен цикъл на 
строителството, доставките или 
услугите (като тези за експлоатация, 
поддръжка и депониране в края на 
жизнения цикъл).

Or. en

(Вж. измененията на член 66.)

Обосновка

Оценката на разходите за целия жизнен цикъл следва да бъде един от вариантите за 
определяне на икономически най-изгодната оферта, а не нейна алтернатива. 
Алтернативата на икономически най-изгодната оферта следва да бъде най-ниската 
цена, но само при стандартизирани продукти.

Изменение 278
Barbara Weiler

Предложение за директива
Съображение 41a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41a) Имайки предвид скорошната 
съдебна практика на Съда на ЕС, 
възлагащите органи могат да изберат 
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критерий за възлагане, свързан с 
факта, че произходът на съответния 
продукт е в резултат на справедлива 
търговия, включително изискването 
да се плаща минимална и ценова 
премия на производителите.

Or. en

Изменение 279
Catherine Stihler

Предложение за директива
Съображение 41a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41a) Имайки предвид скорошната 
съдебна практика на Съда на ЕС, 
възлагащите органи могат да изберат 
критерий за възлагане, свързан с 
факта, че произходът на съответния 
продукт е в резултат на справедлива 
търговия, включително изискването 
да се плаща минимална и ценова 
премия на производителите.

Or. en

Обосновка

Following the May 2012 CJEU decision on the case C-368/10 European Commission vs 
Kingdom of the Netherlands (the North Holland case), it is clear that even under the current 
Directive award criteria can encompass social considerations. The decision clearly says that 
"there is no requirement that an award criterion relates to an intrinsic characteristic of a 
product, that is to say something which forms part of the material substance thereof. [...] 
There is therefore nothing, in principle, to preclude such a criterion from referring to the fact 
that the product concerned was of fair trade origin".

Изменение 280
Heide Rühle

Предложение за директива
Съображение 41
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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 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 услуги22 и 
по начин, който не води до пряка или 
косвена дискриминация на 
икономически оператори от други 
държави членки или на лица от трети 

(41) Освен това в техническите 
спецификации, в критериите за 
възлагане и в клаузите за изпълнение 
на поръчката 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 съображения в 
обществените поръчки възложителите 
може да включват в критерия за 
възлагане изисквания, които са свързани 
с работните условия на лицата, 
участващи пряко в съответния процес на 
производство или доставка. Тези 
изисквания могат да засягат, наред с 
другото, 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 свързан с 
предмета на поръчката. 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 услуги22

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 
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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 й и в 
резултат на това – на икономическата 
стойност на офертата.

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 й и в 
резултат на това – на икономическата 
стойност на офертата. Възлагащите 
органи могат да включат социални 
съображения (например основните 
конвенции на МОТ) в техническите 
спецификации, когато това е 
целесъобразно и свързано с предмета 
на договора.

Or. en

Обосновка

Социалните съображения не са обхванати в достатъчна степен в предложението на 
Комисията. Тяхното прилагане следва да се допуска във всички фази на процеса на 
възлагане, стига те да са пряко свързани с предмета на поръчката.

Изменение 281
Vicente Miguel Garcés Ramón

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 съображения в 
обществените поръчки на 

(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 съображения в 
обществените поръчки на 
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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 услуги22 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 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.

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, като, наред 
с другото, те могат да засягат 
опазване на здравето на персонала, 
участващ в производствения процес, 
или да подпомагат социалната 
интеграция на хора в неравностойно 
положение или на членове на уязвими 
групи сред лицата, ангажирани с 
изпълнението на поръчката, 
включително достъпността за лица с 
увреждания. 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 услуги22 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 да използват като 
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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.

Or. es

Изменение 282
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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 
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 

(41) Освен това в техническите 
спецификации и в критериите за 
възлагане възлагащите органи трябва да 
имат право да посочват
остойностяването на жизнения цикъл 
на строителството, услугата или 
доставката и в съответствие със
социалната и екологична 
устойчивост, при условие че тези 
характеристики са свързани с 
предмета на поръчката. Техническите 
спецификации и критериите за 
възлагане следва да се тълкуват в по-
общ план. Възлагащите органи могат
също така да използват 
техническите спецификации и 
критериите за възлагане, за да сведат 
до минимум вредните социални или 
екологични въздействия или за да 
оптимизират положителните 
социални или екологични въздействия. 
Като част от критериите за 
възлагане възлагащите органи следва 
да могат да вземат предвид 
наличието на заложен подход на 
жизнения цикъл, целящ 
минимизиране на разходите и 
оптимизиране на ефективността на 
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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 услуги22 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.

ресурсите, който подход следва да се
прилага в рамките на предоставянето на
строителство, услуги или доставки
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 Споразумението 
за обществените поръчки на СТО, или 
оператори от други трети държави, с
които Съюзът е страна по споразумение 
за свободна търговия. Възлагащите 
органи трябва също така да имат право 
да използват като технически 
спецификации и критерии 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 и социалната устойчивост
на изпълнението ѝ и в резултат на това –
на определянето на офертата, която 
предлага най-доброто съотношение 
качество-цена. Възлагащите органи 
следва да включат тези съображения 
в критерия за възлагане на 
икономически най-изгодната оферта.

Or. en

Обосновка

Изменението на член 2, параграф 1, точка 22 въвежда термина „жизнен цикъл“ като 
заложен в строителството, доставката или услугата вследствие на решения, взети в 
неексплоатационните етапи от жизнения цикъл, доколкото не се губи връзката с 
предмета на поръчката и съответно доколкото това се прилага от момента на 
покупката. Тези съображения се очаква да бъдат включени в състава на икономически 
най-изгодната оферта. Настоящето изменено съображение се позовава на тази 
разпоредба.
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Изменение 283
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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 
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 

(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, 
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 услуги22 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 
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16 декември 1996 година относно 
командироването на работници в 
рамките на предоставянето на услуги22 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 й и в 
резултат на това – на икономическата 
стойност на офертата.

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 й и в 
резултат на това – на икономическата 
стойност на офертата.

Or. en

Изменение 284
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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. С оглед на по-доброто 
интегриране на социалните 
съображения в обществените поръчки 
възложителите може също да имат 

(41) Освен това в техническите 
спецификации и в критериите за 
възлагане възлагащите органи трябва да 
имат право да посочват
характеристики на жизнения цикъл, 
като определен производствен процес, 
включително например социални и 
екологични аспекти, определен начин 
за предоставяне на услугите, 
функционални или свързани с 
изпълнението изисквания, които 
имат за цел свеждане до минимум 
или оптимизиране на екологичните 
или социални въздействия, или
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право да включат в критериите за 
възлагане за икономически най-
изгодната оферта характеристики във 
връзка с работните условия на лицата, 
пряко участващи 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, който включва тези 
характеристики, във всеки случай 
следва да остава ограничен до 
характеристиките, 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 г. относно 
командироването на работници в 
рамките на предоставянето на услуги22 и 
по начин, който не дискриминира пряко 
или косвено икономически оператори от 
други държави членки или от трети 
страни по Споразумението или по 
споразумения за свободна търговия, по 
които страна е Съюзът. 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 й и в резултат на това – на 
икономическата стойност на офертата.

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. Правилото, че трябва да е 
налице връзка с предмета на 
поръчката, следва да се тълкува в по-
общ план. Съответно, с оглед на по-
доброто интегриране на социалните 
съображения в обществените поръчки,
възложителите може също да имат 
право да включат в техническите 
спецификации и критериите за 
възлагане характеристики във връзка с 
работните условия на лицата, пряко 
участващи в съответния процес на 
производство или доставка. Тези 
изисквания могат да засягат например
опазване на здравето на персонала, 
участващ в производствения процес, 
балансирано представяне на половете
(напр. равно заплащане, съвместяване 
на професионалния и личния живот),
достъп до професионална
квалификация, участие и 
консултации на потребителите, 
икономическа достъпност, права на 
човека и етична търговия, или да 
подпомагат социалната интеграция на 
хора в неравностойно социално 
положение или членове на уязвими 
групи (като дългосрочно безработни, 
роми, мигранти или млади и по-
възрастни работници) сред лицата, 
ангажирани с изпълнението на 
поръчката, включително достъпността 
за лица с увреждания. Всеки критерий 
за възлагане, който включва тези 
характеристики, във всеки случай 
следва да остава ограничен до 
характеристиките, 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 г. относно 
командироването на работници в 
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рамките на предоставянето на услуги22 и 
по начин, който не дискриминира пряко 
или косвено икономически оператори от 
други държави членки или от трети 
страни по Споразумението или по 
споразумения за свободна търговия, по 
които страна е Съюзът. За поръчки за 
услуги и за поръчки, включващи 
строително проектиране, възлагащите 
органи трябва също така да имат право 
да използват като технически 
спецификации или критерии 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 и 
устойчивостта на изпълнението ѝ и в 
резултат на това – на икономическата 
стойност на офертата. Възлагащите 
органи могат също така да 
интегрират в техническите 
спецификации или в критериите за 
възлагане социални съображения по 
отношение на външните социални 
разходи, които са пряко свързани с 
жизнения цикъл, като въздействията 
от производството върху 
заобикалящата околна среда и 
съседните общности. Възлагащите 
органи следва да определят в 
техническите спецификации 
задължения във връзка със 
социалните условия и условията на 
заетост, здравето и безопасността 
на работното място, социалното 
осигуряване и условията на труд във 
вида, в който са определени от 
законодателството на ЕС и от 
националните законови, подзаконови 
или административни разпоредби, 
арбитражните решения, 
колективното договаряне и 
колективните трудови договори, 
както и от разпоредбите на 
международното трудово право, 
посочени в приложение ХІ, което се 
прилага на мястото, където ще се 
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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. de

Изменение 285
Sirpa Pietikäinen

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 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, 

(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 и равнището на 
подобряване на хуманното 
отношение към животните, при 
условие че те са свързани с предмета на 
обществената поръчка. 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 със и 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 
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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 услуги22 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 й и в 
резултат на това – на икономическата 
стойност на офертата.

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 услуги22 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 й и в 
резултат на това – на икономическата 
стойност на офертата.

Or. en

Изменение 286
Catherine Stihler

Предложение за директива
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Освен това в техническите
спецификации и в критериите за 

(41) Освен това в техническите 
спецификации и в критериите за 
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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 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 услуги22 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 

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 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 и условията на 
заетост 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 услуги22 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 
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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 й и в 
резултат на това – на икономическата 
стойност на офертата.

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 й и в 
резултат на това – на икономическата 
стойност на офертата.

Or. en

Изменение 287
Anna Hedh

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 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 

(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, или производството на
предмета на обществената поръчка. 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. 
Възлагащите органи може да
изискват представянето на
сертификати/етикети, изготвени от 
независими органи, удостоверяващи, 
че икономическият оператор спазва 
правилата и стандартите в сферата 
на здравеопазването и безопасността, 
социалните и трудовите закони, 



PE492.857v01-00 128/245 AM\908710BG.doc

BG

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 
услуги22 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 й и в резултат на това 
– на икономическата стойност на 
офертата.

залегнали в законодателството на
Съюза и в националното 
законодателство, и колективните 
споразумения, приложими за 
мястото, където ще се извършва 
строителството, услугите или 
доставките.

Or. en

Обосновка

Позоваването на директивата за командироване на работници не е необходимо. Ако 
тя трябва да бъде включена, тогава следва да се добави и Директива 2008/104/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно работа чрез 
агенции за временна заетост.
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Изменение 288
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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 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 

(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 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 се отнасят до 
условията на труд по веригата на 
доставка, както е посочено в 
трудовите законови и подзаконови 
актове на държавата, в която се 
извършват производствените 
процеси, и в международните 
конвенции, изброени в приложение XI 
— което от тях е по-благоприятно за 
работниците. Тези разпоредби 
включват условията, определени от 
осемте основни конвенции на МОТ 
(относно свободата на сдружаване и 
колективно договаряне, насилствения 
и принудителния труд, 
дискриминацията по отношение на 
заетостта и на професионален 
признак, детския труд); здравословни 
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16 декември 1996 година относно 
командироването на работници в 
рамките на предоставянето на услуги22 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 й и в 
резултат на това – на икономическата 
стойност на офертата.

и безопасни условия на труд; работно 
време; заплати и социални осигуровки.
Тези изисквания могат също така да 
засягат подпомагането на 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
условията на труд на членовете на 
персонала. 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 услуги22 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 й и в 
резултат на това – на икономическата 
стойност на офертата.

Or. en

Обосновка

Може да бъде полезно да се въведат условията на труд като технически 
спецификации и като критерии за възлагане не само по отношение на „защитата на 
здравето“; те следва да се отнасят и към други условия на труд, които са основни 
компоненти на концепцията на МОТ за „достоен труд“.
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Изменение 289
Ivo Belet

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 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 

(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 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 
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16 декември 1996 година относно 
командироването на работници в 
рамките на предоставянето на услуги22 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 й и в 
резултат на това – на икономическата 
стойност на офертата.

16 декември 1996 година относно 
командироването на работници в 
рамките на предоставянето на услуги22 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 й и в 
резултат на това – на икономическата 
стойност на офертата. Имайки предвид 
скорошната съдебна практика на 
Съда на ЕС, възлагащите органи 
могат да изберат критерий за 
възлагане, свързан с факта, че 
произходът на съответния продукт е 
в резултат на справедлива търговия, 
включително изискването да се 
плаща минимална и ценова премия на 
производителите.

Or. en

Изменение 290
Jürgen Creutzmann

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 

(41) Освен това в техническите 
спецификации възлагащите органи 
трябва да имат право да посочват 
определен производствен процес, 
определен начин за предоставяне на 
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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 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 
услуги22 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 

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 и са пропорционални на 
стойността и целите на поръчката.
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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 й и в резултат на това 
– на икономическата стойност на 
офертата.

Or. en

(Вж. членове 40 и 66.)

Обосновка

Позоваването на „производствения процес“ или на „всеки друг етап от жизнения 
цикъл“ в техническите спецификации и в критериите за възлагане е твърде неясно и 
увеличава свободата на преценка на възлагащите органи за сметка на прозрачността 
и ефективната конкуренция. Принципът за осигуряване на връзка с предмета на 
поръчката може лесно да бъде нарушен.

Изменение 291
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Предложение за директива
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) Оферти, чиято стойност се счита за 
необичайно ниска, по отношение на 
строителството, стоките или услугите, 
може да се основават на технически, 
икономически или юридически 
неиздържани предположения или 
практики. За да се избегнат евентуални 
недостатъци по време на изпълнението 
на поръчката, възлагащите органи 
трябва да бъдат длъжни да поискат 
обяснение за заявената цена, когато 
дадена оферта значително подбива 
цените, заявени от другите оференти. 
Когато оферентът не може да даде 
задоволително обяснение, възлагащият 

(42) Оферти, чиято стойност се счита за 
необичайно ниска, по отношение на 
строителството, стоките или услугите, 
може да се основават на технически, 
икономически или юридически 
неиздържани предположения или 
практики. За да се избегнат евентуални 
недостатъци по време на изпълнението 
на поръчката, възлагащите органи 
трябва да бъдат длъжни да поискат 
обяснение за заявената цена, когато 
дадена оферта значително подбива 
цените, заявени от другите оференти. 
Когато оферентът не може да даде 
задоволително обяснение, възлагащият 
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орган следва да има правото да 
отхвърли офертата. Отхвърлянето 
трябва да бъде задължително в 
случаите, в които възлагащият орган е 
установил, че необичайно ниската 
стойност се дължи на неспазване на 
задължителното законодателство на 
Съюза в областите на социалното, 
трудовото или екологичното право или 
на разпоредбите на международното 
трудово право.

орган следва да отхвърли офертата. 
Отхвърлянето трябва да бъде 
задължително в случаите, в които 
възлагащият орган е установил, че 
необичайно ниската стойност се дължи 
на неспазване на законодателството
на Съюза в областта на екологичното 
право или на задълженията във връзка 
със социалните условия и условията 
на заетост, здравето и 
безопасността на работното място, 
социалното осигуряване и условията 
на труд във вида, в който са 
определени от законодателството на 
ЕС и от националните законови, 
подзаконови или административни 
разпоредби, арбитражните решения, 
колективното договаряне и 
колективните трудови договори, 
както и от разпоредбите на 
международното трудово право, 
посочени в приложение ХІ, което се 
прилага на мястото, където ще 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. de

Изменение 292
Christel Schaldemose

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 

(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 
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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.

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.
Условията за изпълнение на 
поръчката могат да бъдат 
определяни в съответствие с 
насоките на Комисията от октомври 
2010 г.: „Да купуваме социално! —
Ръководство за отчитане на 
социалните измерения на 
обществените поръчки“ 
(SEC(2010)1258 окончателен).

Or. da

Изменение 293
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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 
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. По 
отношение на задълженията във 
връзка със социалните условия и 
условията на заетост, здравето и 
безопасността на работното място, 
социалното осигуряване и условията 
на труд във вида, в който са 
определени от законодателството на 
ЕС и от националните законови, 
подзаконови или административни 
разпоредби, арбитражните решения, 
колективното договаряне и 
колективните трудови договори, 
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както и от разпоредбите на 
международното трудово право, 
посочени в приложение ХІ, което се 
прилага на мястото, където ще се 
извършва строителството, услугата 
или доставката, възлагащите органи 
следва да определят разпоредби за 
установяване на подходящо равнище 
на защита в общите клаузи за 
изпълнение на поръчката.

Or. de

Изменение 294
Morten Løkkegaard, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

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 

(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 
или наемането на работа на лица, за 
които представлява трудност да се 
интегрират в обществото.
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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 295
Anna Hedh

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 

(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 или 
производството 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 
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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.

младежи, със спазване по същество на 
основните конвенции на 
Международната организация на труда 
(МОТ), по-специално на Конвенция 
№ 94 на 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

Обосновка

Изменението подчертава важността на Конвенция № 94 на МОТ относно трудовите 
клаузи (публичните договори), която конкретно регулира обществените поръчки. ЕС 
трябва да се ангажира със стандартите на МОТ.

Изменение 296
Jürgen Creutzmann

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 

(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, 
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. 
Например могат да се споменат 
изисквания, приложими при 
изпълнението на поръчката, свързани с 
обучение на безработни или на
младежи.
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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

Обосновка

Заличеният текст крие риск от отслабване на връзката с предмета на поръчката.

Изменение 297
Louis Grech

Предложение за директива
Съображение 43a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43a) Европейската комисия следва да 
подпомага държавите членки да 
предоставят на МСП обучение и 
насоки относно състезателния 
диалог, като предоставя примери за 
неговите приложения и предимства, с 
цел да се насърчи усвояването.

Or. en

Изменение 298
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella
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Предложение за директива
Параграф 43а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

43а С оглед на гарантирането на 
правилното функциониране на 
обществените поръчки, възлагането 
на подизпълнители трябва да бъде 
подходящо регулирано. Възлагащият 
орган трябва да бъде информиран в 
рамките на представените оферти за 
частите от поръчката, които 
оферентът евентуално смята да 
възложи за подизпълнение, заедно с 
всеки един от предложените 
подизпълнители. Всяка промяна във 
веригата от подизпълнители на 
текущия договор следва да гарантира, 
че договорите се изпълняват в 
съответствие с направената оферта
и трябва да бъде съгласувана с 
възлагащия орган. Възлагащият орган 
следва да предприема мерки за 
директни плащания на 
подизпълнителите, доколкото това е 
разрешено от естеството на самата 
поръчка. Накрая, следва да се създаде 
система за „съвместна и солидарна 
отговорност“ по веригата от 
подизпълнители, като тази верига 
следва да бъде ограничена до не повече 
от три последователни вертикални 
подизпълнители.

Or. it

Изменение 299
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Съображение 44а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44а) Държавите членки могат да 
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използват договорни клаузи, които 
съдържат разпоредби за спазване на 
колективните споразумения, стига 
това да е посочено в обявлението за 
обществена поръчка на възлагащия 
орган или в спецификациите за 
офертите, така че принципът на 
прозрачност да бъде спазен.

Or. da

Изменение 300
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Съображение 44б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. da

Изменение 301
Vicente Miguel Garcés Ramón

Предложение за директива
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) За периода на изпълнение на 
обществената поръчка се прилагат 
законите, подзаконовите актове и 
колективните споразумения на 
национално ниво 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 

(44) За периода на изпълнение на 
обществената поръчка се прилагат 
законите, подзаконовите актове и 
колективните споразумения на 
национално ниво и на ниво Европейски 
съюз, които са в сила по отношение на 
условията за заетост, трудовата 
интеграция на хората с увреждания и 
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тяхното прилагане са съобразени с 
правото на Съюза. В случаите от 
трансграничен характер, когато 
работници от една държава-членка 
предоставят услуги в друга с оглед 
изпълнението на обществена поръчка, 
Директива 96/71/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 декември 
1996 година относно командироването 
на работници в рамките на 
предоставянето на услуги23 определя 
минималните условия, които трябва да 
бъдат спазвани от приемащата държава 
по отношение на тези командировани 
работници. Ако в националното право 
се съдържат разпоредби в този смисъл, 
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 обществена 
поръчка.

безопасността на труда, при условие 
че тези правила и тяхното прилагане са 
съобразени с правото на Съюза. В
случаите от трансграничен характер, 
когато работници от една държава-
членка предоставят услуги в друга с 
оглед изпълнението на обществена 
поръчка, Директива 96/71/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 декември 1996 година относно 
командироването на работници в 
рамките на предоставянето на услуги23

определя минималните условия, които 
трябва да бъдат спазвани от приемащата 
държава по отношение на тези 
командировани работници. Ако в 
националното право се съдържат 
разпоредби в този смисъл, 
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 обществена 
поръчка.

Or. es

Изменение 302
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Предложение за директива
Съображение 48a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en
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Изменение 303
Heide Rühle

Предложение за директива
Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценката сочи, че държавите членки 
не следят последователно и 
систематично изпълнението и 
функционирането на правилата за 
обществените поръчки. Това дава 
отрицателно отражение върху 
правилното изпълнение на 
разпоредбите, произтичащи от тези 
директиви, което е сериозен източник 
на разходи и несигурност. Няколко 
държави членки са назначили 
национален централен орган, който се 
занимава с проблемите на 
обществените поръчки, но 
поверените на тези органи 
задължения се различават 
значително в отделните държави 
членки. По-ясни, по-последователни и 
меродавни механизми за следене и 
контрол биха подобрили познаването 
на функционирането на правилата за 
обществените поръчки, биха 
подобрили правната сигурност за 
фирмите и възлагащите органи и 
биха допринесли за създаването на 
равни условия за всички. Такива 
механизми биха послужили като 
инструменти за откриването и 
ранното разрешаване на проблеми, 
особено по отношение на 
съфинансираните от Съюза проекти, 
и за установяването на структурни 
недостатъци. Има особено силна 
необходимост от координиране на 
тези механизми, за да се гарантира 
последователно прилагане, контрол и 
следене на политиката за 
обществените поръчки, както и 
систематична оценка на 
резултатите от нея в рамките на 

заличава се
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целия Съюз.

Or. en

Изменение 304
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49) Оценката сочи, че държавите 
членки не следят последователно и 
систематично изпълнението и 
функционирането на правилата за 
обществените поръчки. Това дава 
отрицателно отражение върху 
правилното изпълнение на
разпоредбите, произтичащи от тези 
директиви, което е сериозен източник 
на разходи и несигурност. Няколко 
държави членки са назначили 
национален централен орган, който се 
занимава с проблемите на
обществените поръчки, но поверените 
на тези органи задължения се 
различават значително в отделните 
държави членки. По-ясни, по-
последователни и меродавни 
механизми за следене и контрол биха 
подобрили познаването на 
функционирането на правилата за 
обществените поръчки, биха 
подобрили правната сигурност за 
фирмите и възлагащите органи и биха 
допринесли за създаването на равни 
условия за всички. Такива механизми 
биха послужили като инструменти 
за откриването и ранното 
разрешаване на проблеми, особено по 
отношение на съфинансираните от 
Съюза проекти, и за установяването 
на структурни недостатъци. Има 
особено силна необходимост от 
координиране на тези механизми, за

(49) Оценката сочи, че все още има 
значителна възможност за 
подобрение при прилагането на 
правилата за обществените поръчки на 
Съюза. С оглед на по-ефективното и 
последователно прилагане на 
правилата, от една страна е от 
съществено значение да се направи 
добър общ преглед на възможните 
структурни проблеми и общи модели 
в националните политики за
обществените поръчки с цел по-
целенасочено преодоляване на 
евентуални проблеми. Този преглед 
следва да се осъществи чрез подходящ 
мониторинг, резултатите от който 
следва да се публикуват редовно, за да 
се даде възможност за провеждане на 
информиран дебат относно 
възможните подобрения на 
правилата и практиките за 
обществените поръчки. От друга 
страна, по-добрите насоки и помощ 
на възлагащите органи и
икономическите оператори също 
може да допринесат много за 
повишаване на ефективността на 
обществените поръчки чрез повече 
знания, по-голяма правна сигурност и 
професионализъм в практиките за
възлагане на обществени поръчки; 
такива насоки следва да се
предоставят на възлагащите органи и 
икономическите оператори в 
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да се гарантира последователно
прилагане, контрол и следене на 
политиката за обществените 
поръчки, както и систематична 
оценка на резултатите от нея в 
рамките на целия Съюз.

случаите, когато се окаже 
необходимо, за да се гарантира
правилното прилагане на правилата.

Or. en

Обосновка

Алтернативни предложения относно управлението.

Изменение 305
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49) Оценката сочи, че държавите 
членки не следят последователно и 
систематично изпълнението и 
функционирането на правилата за 
обществените поръчки. Това дава 
отрицателно отражение върху 
правилното изпълнение на 
разпоредбите, произтичащи от тези 
директиви, което е сериозен източник на 
разходи и несигурност. Няколко
държави членки са назначили 
национален централен орган, който се 
занимава с проблемите на 
обществените поръчки, но 
поверените на тези органи 
задължения се различават 
значително в отделните държави 
членки. По-ясни, по-последователни и 
меродавни механизми за следене и
контрол биха подобрили познаването 
на функционирането на правилата за 
обществените поръчки, биха 
подобрили правната сигурност за 
фирмите и възлагащите органи и 
биха допринесли за създаването на 

(49) Оценката сочи, че държавите 
членки не следят последователно и 
систематично изпълнението и 
функционирането на правилата за 
обществените поръчки. Това дава 
отрицателно отражение върху 
правилното изпълнение на 
разпоредбите, произтичащи от тези 
директиви, което е сериозен източник на 
разходи и несигурност. Следователно 
държавите членки трябва да 
увеличат усилията си по следене и в 
случай на несигурност не трябва да се 
колебаят да поискат разяснения от 
Комисията. Освен това Европейската 
комисия следва да докладва ежегодно 
относно необходимостта от 
разяснения, новата съдебна практика
на Съда на Европейския съюз, както и
относно често подаваните жалби във 
връзка с прилагането на настоящата 
директива.
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равни условия за всички. Такива 
механизми биха послужили като 
инструменти за откриването и 
ранното разрешаване на проблеми, 
особено по отношение на 
съфинансираните от Съюза проекти, 
и за установяването на структурни 
недостатъци. Има особено силна 
необходимост от координиране на
тези механизми, за да се гарантира 
последователно прилагане, контрол и
следене на политиката за 
обществените поръчки, както и 
систематична оценка на 
резултатите от нея в рамките на 
целия Съюз.

Or. en

Изменение 306
Heide Rühle

Предложение за директива
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) Държавите членки следва да 
определят един национален орган,
отговарящ за следенето, 
изпълнението и контрола на 
обществените поръчки. Този 
централен орган трябва своевременно 
да разполага с информация от първа 
ръка особено по отношение на 
различните проблеми, засягащи 
прилагането на правото в сферата на 
обществените поръчки. Той трябва 
да бъде в състояние да осигурява 
незабавна обратна връзка за 
функционирането на политиката и за 
потенциалните слабости в 
националното законодателство и 
практика и да допринася за бързото 
намиране на решения. За повишаване 
на ефективността на борбата с 

заличава се
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корупцията и измамите този 
централен орган и широката 
общественост следва също да имат 
възможност да проверяват 
текстовете на сключените договори. 
Следователно договорите на висока 
стойност трябва да бъдат 
съобщавани на надзорния орган, както 
и да се осигури достъп на 
заинтересованите лица до тези 
документи, доколкото това не 
застрашава легитимните 
обществени или частни интереси.

Or. en

Обосновка

Тези членове създават ненужна административна тежест. Държавите членки са 
тези, които организират вътрешната си администрация. Държавите членки могат 
да решат да създадат надзорен орган (член 84) без наличието на европейска 
разпоредба. Член 84 противоречи на принципа на субсидиарност.

Изменение 307
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) Държавите членки следва да 
определят един национален орган,
отговарящ за следенето, 
изпълнението и контрола на 
обществените поръчки. Този 
централен орган трябва своевременно 
да разполага с информация от първа 
ръка особено по отношение на 
различните проблеми, засягащи 
прилагането на правото в сферата на 
обществените поръчки. Той трябва 
да бъде в състояние да осигурява 
незабавна обратна връзка за 
функционирането на политиката и за 
потенциалните слабости в 

заличава се
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националното законодателство и 
практика и да допринася за бързото 
намиране на решения. За повишаване 
на ефективността на борбата с 
корупцията и измамите този 
централен орган и широката 
общественост следва също да имат 
възможност да проверяват 
текстовете на сключените договори. 
Следователно договорите на висока 
стойност трябва да бъдат 
съобщавани на надзорния орган, както 
и да се осигури достъп на 
заинтересованите лица до тези 
документи, доколкото това не 
застрашава легитимните 
обществени или частни интереси.

Or. en

Обосновка

Алтернативни предложения относно управлението. Един такъв орган противоречи на 
принципа на субсидиарност и би бил неосъществим в държавите членки с 
децентрализирани администрации и федерални структури.

Изменение 308
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) Държавите членки следва да 
определят един национален орган,
отговарящ за следенето, 
изпълнението и контрола на 
обществените поръчки. Този 
централен орган трябва своевременно 
да разполага с информация от първа 
ръка особено по отношение на 
различните проблеми, засягащи 
прилагането на правото в сферата на 
обществените поръчки. Той трябва 
да бъде в състояние да осигурява 

заличава се
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незабавна обратна връзка за 
функционирането на политиката и за 
потенциалните слабости в 
националното законодателство и 
практика и да допринася за бързото 
намиране на решения. За повишаване 
на ефективността на борбата с 
корупцията и измамите този 
централен орган и широката 
общественост следва също да имат 
възможност да проверяват 
текстовете на сключените договори. 
Следователно договорите на висока 
стойност трябва да бъдат 
съобщавани на надзорния орган, както 
и да се осигури достъп на 
заинтересованите лица до тези 
документи, доколкото това не 
застрашава легитимните 
обществени или частни интереси.

Or. en

Изменение 309
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) Държавите членки следва да 
определят един национален орган,
отговарящ за следенето, 
изпълнението и контрола на 
обществените поръчки. Този 
централен орган трябва своевременно 
да разполага с информация от първа 
ръка особено по отношение на 
различните проблеми, засягащи 
прилагането на правото в сферата на 
обществените поръчки. Той трябва 
да бъде в състояние да осигурява 
незабавна обратна връзка за 
функционирането на политиката и за 
потенциалните слабости в 

заличава се
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националното законодателство и 
практика и да допринася за бързото 
намиране на решения. За повишаване 
на ефективността на борбата с 
корупцията и измамите този 
централен орган и широката 
общественост следва също да имат 
възможност да проверяват 
текстовете на сключените договори. 
Следователно договорите на висока 
стойност трябва да бъдат 
съобщавани на надзорния орган, както 
и да се осигури достъп на 
заинтересованите лица до тези 
документи, доколкото това не 
застрашава легитимните 
обществени или частни интереси.

Or. en

Обосновка

Налагането на задължение на държавите членки да създават допълнителни органи не 
е пропорционална мярка. Освен това различните компетентности, възложени на 
такъв орган, като например надзор, координация, докладване, могат да създадат 
конфликт на интереси.

Изменение 310
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) Държавите членки следва да 
определят един национален орган,
отговарящ за следенето, 
изпълнението и контрола на 
обществените поръчки. Този 
централен орган трябва своевременно 
да разполага с информация от първа 
ръка особено по отношение на 
различните проблеми, засягащи 
прилагането на правото в сферата на 
обществените поръчки. Той трябва 

заличава се
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да бъде в състояние да осигурява 
незабавна обратна връзка за 
функционирането на политиката и за 
потенциалните слабости в 
националното законодателство и 
практика и да допринася за бързото 
намиране на решения. За повишаване 
на ефективността на борбата с 
корупцията и измамите този 
централен орган и широката 
общественост следва също да имат 
възможност да проверяват 
текстовете на сключените договори. 
Следователно договорите на висока 
стойност трябва да бъдат 
съобщавани на надзорния орган, както 
и да се осигури достъп на 
заинтересованите лица до тези 
документи, доколкото това не 
застрашава легитимните 
обществени или частни интереси.

Or. en

(Вж. заличаването на член 84.)

Изменение 311
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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 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 

(51) Всяко заинтересовано лице следва 
да бъде оправомощено да сигнализира 
за нарушения на настоящата 
директива на компетентен орган или
съд. Държавите членки следва да
могат да предвидят прибягването до 
контролни органи, секторни надзорни 
органи, общински, регионални или 
национални органи за защита на
конкуренцията или одит, 
омбудсмани, както и когато има 
такива — национални надзорни 
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МСП би следвало да се възползват от 
административно съдействие, по-
специално при участие в процедури за
възлагане на обществени поръчки на 
трансгранична основа.

органи.

Or. en

Обосновка

С цел опростяване.

Изменение 312
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) На национално ниво вече 
съществуват структури или 
механизми за следене, надзор и
съдействие, които могат, разбира се, 
да се използват, за да осигурят 
следенето, изпълнението и контрола 
на обществените поръчки, както и 
необходимата помощ на възлагащите 
органи и икономическите оператори.

(52) Възможността за проследяване и 
прозрачността при вземане на 
решения в процедурите по възлагане 
на обществени поръчки е от 
съществено значение за гарантиране 
на стабилни процедури, включително 
ефективно противодействие на 
корупцията и измамите. 
Възлагащите органи следва да
съхраняват копия от сключените 
договори за поръчки с висока 
стойност, за да могат да 
предоставят достъп до тези 
документи на заинтересованите 
страни в съответствие с 
приложимите правила за достъп до 
документацията. Освен това 
основните елементи и решения на 
отделните процедури за обществени 
поръчки следва да бъдат 
документирани в доклада за възлагане 
на обществени поръчки. За да се 
ограничат административните 
тежести, докладът за възлагане на 
обществени поръчки следва да се 
позовава на информацията, която 
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вече се съдържа в съответните 
обявления за възлагане на обществени 
поръчки. Електронните системи за 
публикуване на тези обявления, 
управлявани от Комисията, следва 
също да бъдат подобрени с цел 
улесняване на въвеждането на 
данните и по-лесно извличане на 
доклади и обмен на данни между 
системите.

Or. en

Обосновка

Алтернативни предложения относно управлението.

Изменение 313
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Съображение 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

(53) Ефективно сътрудничество е 
необходимо, за да се гарантира 
последователно консултиране и 
практика в рамките на всяка държава 
членка и в рамките на целия Съюз. 
Определените органи за следене, 
изпълнение, контрол и техническо 
съдействие трябва да могат да 
споделят информация и да си 
сътрудничат; в същия контекст 
националният орган, определен от 
всяка държава членка, трябва да 
действа като приоритетната точка 
за контакт със службите на 
Комисията с цел събиране на данни, 
обмен на информация и следене на 
прилагането на правото на Съюза в 
сферата на обществените поръчки.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Алтернативни предложения относно управлението.

Изменение 314
Heide Rühle

Предложение за директива
Съображение 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

(53) Ефективно сътрудничество е 
необходимо, за да се гарантира 
последователно консултиране и 
практика в рамките на всяка държава 
членка и в рамките на целия Съюз. 
Определените органи за следене, 
изпълнение, контрол и техническо 
съдействие трябва да могат да споделят 
информация и да си сътрудничат; в 
същия контекст националният орган, 
определен от всяка държава членка, 
трябва да действа като 
приоритетната точка за контакт 
със службите на Комисията с цел 
събиране на данни, обмен на 
информация и следене на прилагането 
на правото на Съюза в сферата на 
обществените поръчки.

(53) Ефективно сътрудничество е 
необходимо, за да се гарантира 
последователно консултиране и 
практика в рамките на всяка държава 
членка и в рамките на целия Съюз. 
Определените органи за техническо 
съдействие трябва да могат да споделят 
информация и да си сътрудничат.

Or. en

Обосновка

Тези членове създават ненужна административна тежест. Държавите членки са 
тези, които организират вътрешната си администрация. Държавите членки могат 
да решат да създадат надзорен орган (член 84) без наличието на европейска 
разпоредба. Член 84 противоречи на принципа на субсидиарност.

Изменение 315
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Съображение 53
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(53) Ефективно сътрудничество е 
необходимо, за да се гарантира 
последователно консултиране и 
практика в рамките на всяка държава 
членка и в рамките на целия Съюз. 
Определените органи за следене, 
изпълнение, контрол и техническо 
съдействие трябва да могат да споделят 
информация и да си сътрудничат; в 
същия контекст националният орган, 
определен от всяка държава членка, 
трябва да действа като 
приоритетната точка за контакт 
със службите на Комисията с цел 
събиране на данни, обмен на 
информация и следене на прилагането 
на правото на Съюза в сферата на 
обществените поръчки.

(53) Ефективно сътрудничество е 
необходимо, за да се гарантира 
последователно консултиране и 
практика в рамките на всяка държава 
членка и в рамките на целия Съюз. 
Определените органи за следене, 
изпълнение, контрол и техническо 
съдействие трябва да могат да споделят 
информация и да си сътрудничат.

Or. en

Изменение 316
Louis Grech

Предложение за директива
Съображение 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

(53) Ефективно сътрудничество е 
необходимо, за да се гарантира 
последователно консултиране и 
практика в рамките на всяка държава 
членка и в рамките на целия Съюз.
Определените органи за следене, 
изпълнение, контрол и техническо 
съдействие трябва да могат да споделят 
информация и да си сътрудничат; в 
същия контекст националният орган, 
определен от всяка държава членка, 
трябва да действа като приоритетната 
точка за контакт със службите на 
Комисията с цел събиране на данни, 

(53) Ефективно сътрудничество е 
необходимо, за да се гарантира 
последователно консултиране и 
практика в рамките на всяка държава 
членка и в рамките на целия Съюз. 
Определените органи за следене, 
изпълнение, контрол и техническо 
съдействие трябва да могат да споделят 
информация и да си сътрудничат; в 
същия контекст националният орган, 
определен от всяка държава членка, 
трябва да действа като приоритетната 
точка за контакт със службите на 
Комисията с цел събиране на данни, 
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обмен на информация и следене на 
прилагането на правото на Съюза в 
сферата на обществените поръчки.

обмен на информация и следене на 
прилагането на правото на Съюза в 
сферата на обществените поръчки. 
Европейската комисия следва да 
подпомага държавите членки чрез 
предоставяне на насоки, обучения и 
информационно бюро по време на 
целия процес по възлагане на 
обществените поръчки с цел 
насърчаване на трансграничните 
обществени поръчки.

Or. en

Изменение 317
Heide Rühle

Предложение за директива
Съображение 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54) С цел приспособяване към бързите 
технически, икономически и 
регулаторни промени, правомощието за 
приемане на актове по силата на член 
290 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз следва да се делегира 
на Комисията по отношение на 
определен брой второстепенни 
елементи на настоящата директива. 
Всъщност поради необходимостта от 
спазване на международните 
споразумения Комисията е 
оправомощена да изменя техническите 
процедури за изчислителните методи по 
отношение на праговете, както и 
периодично да преразглежда самите 
прагове и да съгласува приложение V и 
XI; списъците с централните 
държавни органи подлежат на 
изменения поради административни 
промени на национално ниво. Те се 
съобщават на Комисията, която 
трябва да има правото да адаптира 
приложение I; позоваванията на 

(54) С цел приспособяване към бързите 
технически, икономически и 
регулаторни промени, правомощието за 
приемане на актове по силата на член 
290 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз следва да се делегира 
на Комисията по отношение на 
определен брой второстепенни 
елементи на настоящата директива. 
Всъщност поради необходимостта от 
спазване на международните 
споразумения Комисията е 
оправомощена да изменя техническите 
процедури за изчислителните методи по 
отношение на праговете, както и 
периодично да преразглежда самите 
прагове и да съгласува приложение V и 
XI; необходимо е също така да се дадат 
правомощия на Комисията да изготвя 
задължителни технически стандарти за 
електронна комуникация, за да се 
гарантира оперативната съвместимост 
на техническите формати, процеси и 
съобщения в процедурите за възлагане 
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номенклатурата по Общия 
терминологичен речник, свързан с 
обществените поръчки (CPV), може 
да претърпят нормативни промени 
на ниво ЕС и тези промени трябва да 
се отразят в текста на настоящата 
директива; техническите данни и 
характеристики на устройствата за 
електронно получаване трябва да се 
поддържат в синхрон с развитието 
на технологиите и 
административните потребности; 
необходимо е също така да се дадат 
правомощия на Комисията да изготвя 
задължителни технически стандарти за 
електронна комуникация, за да се 
гарантира оперативната съвместимост 
на техническите формати, процеси и 
съобщения в процедурите за възлагане 
на обществени поръчки, провеждани с 
използване на електронните средства за 
комуникация, като се отчита развитието 
на технологиите и административните 
потребности; съдържанието на 
Европейския паспорт за обществени 
поръчки трябва също да отразява 
административните потребности и 
нормативните промени както на 
национално ниво, така и на ниво ЕС; 
списъкът със законодателните актове на 
Съюза, установяващи общи 
методологии за изчисляване на 
разходите за целия жизнен цикъл, 
трябва бързо да се съгласува с 
включване на приетите мерки по 
сектори. За да задоволи тези 
потребности, Комисията трябва да има 
правото да поддържа в актуално 
състояние списъка със законодателните 
актове, включително методологиите за 
оценка на разходите за целия жизнен 
цикъл.

на обществени поръчки, провеждани с 
използване на електронните средства за 
комуникация, като се отчита развитието 
на технологиите и административните 
потребности; съдържанието на 
Европейския паспорт за обществени 
поръчки трябва също да отразява 
административните потребности и 
нормативните промени както на 
национално ниво, така и на ниво ЕС; 
списъкът със законодателните актове на 
Съюза, установяващи общи 
методологии за изчисляване на 
разходите за целия жизнен цикъл, 
трябва бързо да се съгласува с 
включване на приетите мерки по 
сектори. За да задоволи тези 
потребности, Комисията трябва да има 
правото да поддържа в актуално 
състояние списъка със законодателните 
актове, включително методологиите за 
оценка на разходите за целия жизнен 
цикъл.

Or. en
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Изменение 318
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Съображение 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54) С цел приспособяване към бързите 
технически, икономически и 
регулаторни промени, правомощието за 
приемане на актове по силата на член 
290 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз следва да се делегира 
на Комисията по отношение на 
определен брой второстепенни 
елементи на настоящата директива. 
Всъщност поради необходимостта от 
спазване на международните 
споразумения Комисията е 
оправомощена да изменя техническите 
процедури за изчислителните методи по 
отношение на праговете, както и 
периодично да преразглежда самите 
прагове и да съгласува приложение V и 
XI; списъците с централните държавни 
органи подлежат на изменения поради 
административни промени на 
национално ниво. Те се съобщават на 
Комисията, която трябва да има правото 
да адаптира приложение I; 
позоваванията на номенклатурата по 
Общия терминологичен речник, свързан 
с обществените поръчки (CPV), може да 
претърпят нормативни промени на ниво 
ЕС и тези промени трябва да се отразят 
в текста на настоящата директива; 
техническите данни и характеристики 
на устройствата за електронно 
получаване трябва да се поддържат в 
синхрон с развитието на технологиите и 
административните потребности; 
необходимо е също така да се дадат 
правомощия на Комисията да изготвя 
задължителни технически стандарти за 
електронна комуникация, за да се 
гарантира оперативната съвместимост 
на техническите формати, процеси и 

(54) С цел приспособяване към бързите 
технически, икономически и 
регулаторни промени, правомощието за 
приемане на актове по силата на член 
290 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз следва да се делегира 
на Комисията по отношение на 
определен брой второстепенни 
елементи на настоящата директива. 
Всъщност поради необходимостта от 
спазване на международните 
споразумения Комисията е 
оправомощена да изменя техническите 
процедури за изчислителните методи по 
отношение на праговете, както и 
периодично да преразглежда самите 
прагове и да съгласува приложение V и 
XI; списъците с централните държавни 
органи подлежат на изменения поради 
административни промени на 
национално ниво. Те се съобщават на 
Комисията, която трябва да има правото 
да адаптира приложение I; 
позоваванията на номенклатурата по 
Общия терминологичен речник, свързан 
с обществените поръчки (CPV), може да 
претърпят нормативни промени на ниво 
ЕС и тези промени трябва да се отразят 
в текста на настоящата директива; 
техническите данни и характеристики 
на устройствата за електронно 
получаване трябва да се поддържат в 
синхрон с развитието на технологиите и 
административните потребности; 
необходимо е също така да се дадат 
правомощия на Комисията да изготвя 
задължителни технически стандарти за 
електронна комуникация, за да се 
гарантира оперативната съвместимост 
на техническите формати, процеси и 
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съобщения в процедурите за възлагане 
на обществени поръчки, провеждани с 
използване на електронните средства за 
комуникация, като се отчита развитието 
на технологиите и административните 
потребности; съдържанието на 
Европейския паспорт за обществени 
поръчки трябва също да отразява 
административните потребности и 
нормативните промени както на 
национално ниво, така и на ниво ЕС; 
списъкът със законодателните актове на 
Съюза, установяващи общи 
методологии за изчисляване на 
разходите за целия жизнен цикъл, 
трябва бързо да се съгласува с 
включване на приетите мерки по 
сектори. За да задоволи тези 
потребности, Комисията трябва да 
има правото да поддържа в актуално 
състояние списъка със 
законодателните актове, 
включително методологиите за 
оценка на разходите за целия жизнен 
цикъл.

съобщения в процедурите за възлагане 
на обществени поръчки, провеждани с 
използване на електронните средства за 
комуникация, като се отчита развитието 
на технологиите и административните 
потребности; съдържанието на 
Европейския паспорт за обществени 
поръчки трябва също да отразява 
административните потребности и 
нормативните промени както на 
национално ниво, така и на ниво ЕС; 
списъкът със законодателните актове на 
Съюза, установяващи общи 
методологии за изчисляване на 
разходите за целия жизнен цикъл, 
трябва бързо да се съгласува с 
включване на приетите мерки по 
сектори.

Or. en

Изменение 319
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Предложение за директива
Съображение 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54) С цел приспособяване към бързите 
технически, икономически и 
регулаторни промени, правомощието за 
приемане на актове по силата на член 
290 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз следва да се делегира 
на Комисията по отношение на 
определен брой второстепенни 
елементи на настоящата директива. 
Всъщност поради необходимостта от 

(54) С цел приспособяване към бързите 
технически, икономически и 
регулаторни промени, правомощието за 
приемане на актове по силата на член 
290 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз следва да се делегира 
на Комисията по отношение на 
определен брой второстепенни 
елементи на настоящата директива. 
Всъщност поради необходимостта от 
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спазване на международните 
споразумения Комисията е 
оправомощена да изменя техническите 
процедури за изчислителните методи по 
отношение на праговете, както и 
периодично да преразглежда самите 
прагове и да съгласува приложение V и 
XI; списъците с централните държавни 
органи подлежат на изменения поради 
административни промени на 
национално ниво. Те се съобщават на 
Комисията, която трябва да има правото 
да адаптира приложение I; 
позоваванията на номенклатурата по 
Общия терминологичен речник, свързан 
с обществените поръчки (CPV), може да 
претърпят нормативни промени на ниво 
ЕС и тези промени трябва да се отразят 
в текста на настоящата директива; 
техническите данни и характеристики 
на устройствата за електронно 
получаване трябва да се поддържат в 
синхрон с развитието на технологиите и 
административните потребности; 
необходимо е също така да се дадат 
правомощия на Комисията да изготвя 
задължителни технически стандарти за 
електронна комуникация, за да се 
гарантира оперативната съвместимост 
на техническите формати, процеси и 
съобщения в процедурите за възлагане 
на обществени поръчки, провеждани с 
използване на електронните средства за 
комуникация, като се отчита развитието 
на технологиите и административните 
потребности; съдържанието на 
Европейския паспорт за обществени 
поръчки трябва също да отразява 
административните потребности и 
нормативните промени както на 
национално ниво, така и на ниво ЕС; 
списъкът със законодателните актове на 
Съюза, установяващи общи 
методологии за изчисляване на 
разходите за целия жизнен цикъл, 
трябва бързо да се съгласува с 
включване на приетите мерки по 
сектори. За да задоволи тези 

спазване на международните 
споразумения Комисията е 
оправомощена да изменя техническите 
процедури за изчислителните методи по 
отношение на праговете, както и 
периодично да преразглежда самите 
прагове и да съгласува приложение V и 
XI; списъците с централните държавни 
органи подлежат на изменения поради 
административни промени на 
национално ниво. Те се съобщават на 
Комисията, която трябва да има правото 
да адаптира приложение I; 
позоваванията на номенклатурата по 
Общия терминологичен речник, свързан 
с обществените поръчки (CPV), може да 
претърпят нормативни промени на ниво 
ЕС и тези промени трябва да се отразят 
в текста на настоящата директива; 
техническите данни и характеристики 
на устройствата за електронно 
получаване трябва да се поддържат в 
синхрон с развитието на технологиите и 
административните потребности; 
необходимо е също така да се дадат 
правомощия на Комисията да изготвя 
задължителни технически стандарти за 
електронна комуникация, като 
например предаване на триизмерни 
цифрови визуализации при 
обществени поръчки за 
строителство, за да се гарантира 
оперативната съвместимост на 
техническите формати, процеси и 
съобщения в процедурите за възлагане 
на обществени поръчки, провеждани с 
използване на електронните средства за 
комуникация, като се отчита развитието 
на технологиите и административните 
потребности; съдържанието на 
Европейския паспорт за обществени 
поръчки трябва също да отразява 
административните потребности и 
нормативните промени както на 
национално ниво, така и на ниво ЕС; 
списъкът със законодателните актове на 
Съюза, установяващи общи 
методологии за изчисляване на 
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потребности, Комисията трябва да има 
правото да поддържа в актуално 
състояние списъка със законодателните 
актове, включително методологиите за 
оценка на разходите за целия жизнен 
цикъл.

разходите за целия жизнен цикъл, 
трябва бързо да се съгласува с 
включване на приетите мерки по 
сектори. За да задоволи тези 
потребности, Комисията трябва да има 
правото да поддържа в актуално 
състояние списъка със законодателните 
актове, включително методологиите за 
оценка на разходите за целия жизнен 
цикъл.

Or. en

Обосновка

Цифровите триизмерни визуализации са основни инструменти, които дават 
възможност на възлагащите органи да подобрят вземането на решения при 
проектиране, изпълнение и експлоатация на обществено строителство, по-специално 
за дейностите, описани в приложение II. Няколко държави членки вече изискват от 
оферентите да предоставят оперативно съвместими триизмерни цифрови 
визуализации при обществените поръчки за строителство.

Изменение 320
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Съображение 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55) От особено значение е Комисията 
да провежда подходящи консултации 
при подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище. 
При подготвянето и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва да 
осигури едновременно, своевременно и 
подходящо предаване на съответните 
документи на Европейския парламент и 
на Съвета.

(55) От особено значение е Комисията 
да провежда подходящи консултации с 
всички заинтересовани страни, 
включително организации на МСП, 
екологични и потребителски 
организации и синдикати. При 
подготвянето и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва да 
осигури едновременно, своевременно и 
подходящо предаване на съответните 
документи на Европейския парламент и 
на Съвета.

Or. en
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Изменение 321
Heide Rühle

Предложение за директива
Съображение 56

Текст, предложен от Комисията Изменение

(56) За да се гарантират еднакви условия 
за изпълнение на настоящата директива, 
на Комисията трябва да се предоставят 
изпълнителни правомощия по 
отношение на изготвянето на 
стандартните образци за публикуване на 
обявления, стандартния образец на 
Европейския паспорт за обществени 
поръчки и общия шаблон, който ще се
използва от надзорните органи за 
изготвяне на доклада за изпълнението 
и статистиката. Тези правомощия 
следва да бъдат упражнявани в 
съответствие с разпоредбите на 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 година за
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията за 
контрол от страна на държавите членки 
върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от страна 
на Комисията24. Процедурата по 
консултиране трябва да се използва за 
приемането на изпълнителните актове, 
които нямат отражение от финансова 
гледна точка или върху вида и обхвата 
на задълженията, произтичащи от 
настоящата директива. Тези актове, 
точно обратното, се характеризират със 
своята чисто административна цел и 
служат за улесняване на прилагането на 
правилата, установени с настоящата 
директива.

(56) За да се гарантират еднакви условия 
за изпълнение на настоящата директива, 
на Комисията трябва да се предоставят 
изпълнителни правомощия по 
отношение на изготвянето на 
стандартните образци за публикуване на 
обявления, стандартния образец на 
Европейския паспорт за обществени 
поръчки. Тези правомощия следва да 
бъдат упражнявани в съответствие с 
разпоредбите на Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета от 16 февруари 2011 година 
за установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията за 
контрол от страна на държавите членки 
върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от страна 
на Комисията24. Процедурата по 
консултиране трябва да се използва за 
приемането на изпълнителните актове, 
които нямат отражение от финансова 
гледна точка или върху вида и обхвата 
на задълженията, произтичащи от 
настоящата директива. Тези актове, 
точно обратното, се характеризират със 
своята чисто административна цел и 
служат за улесняване на прилагането на 
правилата, установени с настоящата 
директива.

Or. en
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Изменение 322
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Съображение 56

Текст, предложен от Комисията Изменение

(56) За да се гарантират еднакви условия 
за изпълнение на настоящата директива, 
на Комисията трябва да се предоставят 
изпълнителни правомощия по 
отношение на изготвянето на
стандартните образци за публикуване на 
обявления, стандартния образец на 
Европейския паспорт за обществени 
поръчки и общия шаблон, който ще се 
използва от надзорните органи за 
изготвяне на доклада за изпълнението 
и статистиката. Тези правомощия 
следва да бъдат упражнявани в 
съответствие с разпоредбите на 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 година за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията за 
контрол от страна на държавите членки 
върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от страна 
на Комисията24. Процедурата по 
консултиране трябва да се използва за 
приемането на изпълнителните актове, 
които нямат отражение от финансова 
гледна точка или върху вида и обхвата 
на задълженията, произтичащи от 
настоящата директива. Тези актове, 
точно обратното, се характеризират със 
своята чисто административна цел и 
служат за улесняване на прилагането на 
правилата, установени с настоящата 
директива.

(56) За да се гарантират еднакви условия 
за изпълнение на настоящата директива, 
на Комисията трябва да се предоставят 
изпълнителни правомощия по 
отношение на изготвянето на 
стандартните образци за публикуване на 
обявления, стандартния образец на 
Европейския паспорт за обществени 
поръчки. Тези правомощия следва да 
бъдат упражнявани в съответствие с 
разпоредбите на Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета от 16 февруари 2011 година 
за установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията за 
контрол от страна на държавите членки 
върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от страна 
на Комисията24. Процедурата по 
консултиране трябва да се използва за 
приемането на изпълнителните актове, 
които нямат отражение от финансова 
гледна точка или върху вида и обхвата 
на задълженията, произтичащи от 
настоящата директива. Тези актове, 
точно обратното, се характеризират със 
своята чисто административна цел и 
служат за улесняване на прилагането на 
правилата, установени с настоящата 
директива.

Or. en
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Изменение 323
Sirpa Pietikäinen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива не се прилага 
за услуги от общ икономически 
интерес (УОИИ), когато:
а) услугите са определени съгласно 
принципите на законодателството 
на ЕС;
б) обществените органи са изпълнили 
изискванията за прозрачност и 
равнопоставеност в уведомителната 
процедура;
в) броят на доставчиците на услуги е 
неподходящ по отношение на целите 
на настоящата директива.

Or. en

Изменение 324
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Настоящата директива определя 
начина, по който институциите на 
Съюза, държавите членки, 
централните и местните държавни 
органи, които работят заедно с 
партньори от публичния, частния и 
доброволческия сектор, възнамеряват 
да подобрят обществените поръчки. 
Тя определя принципите на Съюза за 
възлагане на обществени поръчки в 
публичния сектор, свързани с 
принципите на Съюза за 
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висококачествени обществени услуги.
За да отговорят напълно на целите 
на настоящата директива, 
възлагащите органи гарантират 
прилагането на комплексни 
стратегии за възлагане на 
обществените поръчки на равнището 
на всеки доставчик. Като част от 
този процес се уреждат обществени 
изслушвания и консултации с 
крайните потребители на продукти и 
услуги. 

Or. en

Изменение 325
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. 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.

2. 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 
лизингови дейности и наемане. Според решението на Европейския съд (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).
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Изменение 326
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. 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.

2. 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, при условие 
че строителството, доставките или 
услугите носят непосредствено 
икономическа полза за обществения 
възлагащ орган.

Or. de

Обосновка

Пояснение, че не всяко участие на публичен орган в изпълнението на строителство, 
доставки или услуги е вече основание за възлагане на обществена поръчка. Съдът на
ЕС също използва критерия за непосредственост на икономическата полза за 
разграничение (напр. решение от 25.3.2010 г. по дело С-451/08).

Изменение 327
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. 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.

2. 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.
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Or. en

Обосновка

Съгласно решение C-451/08 на Съда на ЕС строителство, доставки и услуги, които не 
са предназначени за публична цел, не попадат в обхвата на правилата за възлагане на 
обществени поръчки на ЕС.

Изменение 328
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. 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.

2. По смисъла на настоящата директива 
„обществена поръчка“ е закупуването 
или други форми на придобиване на 
строителство, доставки или услуги по 
смисъла на настоящата директива 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.

Or. de

Изменение 329
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. 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 

2. 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. По смисъла на настоящата 



PE492.857v01-00 170/245 AM\908710BG.doc

BG

строителството, доставките или 
услугите са предназначени за 
обществени цели.

директива „обществена поръчка“ е 
придобиването на строителство, 
доставки или услуги посредством 
публични договори от страна на един 
или няколко възлагащи органа от 
икономически оператори, подбрани 
от тях.

Or. en

Обосновка

Основата на определението за обществена поръчка следва да бъде отделна поръчка, а 
не отделен проект. Един проект може да има много поръчки, някои от които могат 
да попадат в обхвата на директивата, а други не. Добавянето на стойност за услуги, 
доставки и строителство, само защото са част от един и същи проект, не внася 
допълнителна стойност.

Изменение 330
Peter Simon

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. 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.

2. 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. de

Изменение 331
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – алинея 2
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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

Обосновка

Това понятие е прекалено общо и неясно.

Изменение 332
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

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. de

Обосновка

Основата на определението за обществена поръчка следва да бъде отделна поръчка, а 
не отделен проект. Добавянето на стойност за услуги, доставки и строителство, 
само защото са част от един и същи проект, не внася допълнителна стойност. Така 
например услугата, предоставяна от архитект, и правните консултации във връзка с 
поръчка за строителство се разграничават ясно от услугите, свързани със самото 
строителство.
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Изменение 333
Cornelis de Jong

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

Изменение 334
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Обосновка

Основата на определението за обществена поръчка следва да бъде отделна поръчка, а 
не отделен проект. Един проект може да има много поръчки, някои от които могат 
да попадат в обхвата на директивата, а други не. Добавянето на стойност за услуги, 
доставки и строителство, само защото са част от един и същи проект, не внася 
допълнителна стойност.
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Изменение 335
Peter Simon

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. de

Изменение 336
Andreas Schwab, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

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.

Целият обем строителство, доставки
или услуги, които имат еднакъв 
характер по своите икономически и 
технически функции, представляват 
една обществена поръчка по смисъла на 
настоящата директива, дори ако са 
закупени с различни договори, когато 
тези договори са част от един проект.

Or. en

Обосновка

Формулировката на предложението на Комисията, която има за цел да предотврати 
заобикалянето на правилата за възлагане на обществени поръчки на ЕС чрез 
изкуствено разделяне на поръчките, е твърде широкообхватна, например в случай на 
строително и архитектурно планиране. Ето защо предложената формулировка е въз 
основа на параграф 41 от неотдавнашното решение C-574/10 на Съда на ЕС.
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Изменение 337
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – алинея 2а (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 
съгласно протокол № 26 от Договора. 
Публичните органи могат да 
извършват задачи от обществен 
интерес, като използват 
собствените си ресурси, без да са 
задължени да прибягват до външни 
икономически оператори. Те могат да 
направят това в сътрудничество с 
други публични органи, без да е 
задължително тези 
взаимоотношения да приемат 
формата на договор за обществена 
поръчка.

Or. en

Обосновка

Този нов член завършва рамката на обхвата на приложение на директивата. Правото 
на Общността не изисква от местните органи да използват определена правна форма 
или определен режим на работа, за да изпълняват своите задължения, произтичащи 
от обществената служба. По-специално начинът, по който местните органи са 
групирани заедно, не трябва да води до попадането в обхвата на правилата на 
вътрешния пазар. Едно такова становище в законодателен текст на Общността е 
много полезно, за да се предотвратят бъдещи спорни случаи.

Изменение 338
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

2a. Освен това настоящата 
директива не се прилага за поръчките 
за доставка на стоки или 
предоставяне на услуги, които по 
закон подлежат на фиксирана цена и 
по отношение на които процедурите 
за възлагане на обществени поръчки 
ipso facto е безпредметна.

Or. en

Изменение 339
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Прилагането на настоящата 
директива е предмет на членове 36, 
51, 52, 62 и 346 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз.

Or. en

Обосновка

Това изменение гарантира, че не съществува припокриване между настоящата 
директива и правилата за възлагане на обществени поръчки, свързани с отбраната.

Изменение 340
Anna Hedh

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Договорите за социални и други 



PE492.857v01-00 176/245 AM\908710BG.doc

BG

специфични услуги, изброени в 
приложение ХVІ, са уредени изрично с 
членове 74—76 от настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

Формата на предлаганата директива е такава, че социалните и други услуги се 
регулират само с членове 74—76. Това следва да бъде заявено възможно най-рано в 
текста на предложението.

Изменение 341
Robert Rochefort

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Услугите, които се уреждат от 
общия режим на настоящата 
директива, са изброени в 
приложение XVI А. Членове 74—76 от 
настоящата директива се прилагат 
за поръчките за специфични услуги, 
изброени в приложение XVI Б.

Or. fr

Изменение 342
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1a
Настоящата директива не засяга 
трудовото право, тоест всяка 
законова или договорна разпоредба, 
свързана с условията на заетост, 
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условията на труд, включително 
здравословните и безопасни условия 
на труд, и отношенията между 
работодателите и работниците, 
която държавите членки прилагат в 
съответствие с националното право, 
съобразявайки се с правото на 
Общността. По същия начин 
настоящата директива не засяга 
законодателството на държавите 
членки в областта на общественото 
осигуряване.

Or. de

Изменение 343
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1б
Настоящата директива не засяга 
упражняването на основни права, 
както са признати от правото на 
държавите членки и правото на 
Общността. Тя не засяга и правото 
на договаряне, сключване и прилагане 
на колективни споразумения и 
предприемане на протестни действия 
в съответствие с националното 
право и практики, съобразени с 
правото на Общността.

Or. de

Изменение 344
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 1в (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1в
Настоящата директива не засяга 
свободата на държавите членки да 
определят в съответствие с правото 
на Общността какво за тях са услуги 
от общ икономически интерес, как 
при спазване на правилата за 
държавните помощи се организират 
и финансират такива услуги и какви 
специфични задължения са свързани с 
тях.

Or. de

Изменение 345
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) „Публичноправни органи“ са 
органите, които имат всички 
долуизброени характеристики:

(6) „Публичноправни органи“ са 
органите, които:

Or. en

Изменение 346
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 6 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) са създадени с цел или със специално 
предназначение да задоволяват 
обществени интереси и нямат 
промишлен или търговски характер; за 
тази цел орган, който функционира в 

a) са създадени с цел или със специално 
предназначение да задоволяват 
обществени интереси и нямат 
промишлен или търговски характер;
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нормални пазарни условия, стреми се 
да натрупа печалба и понася загубите 
в резултат от упражняването на 
дейността си, няма за цел да 
удовлетворява обществени интереси, 
макар че не е с промишлен или 
търговски характер;

Or. en

Обосновка

Това е определението на настоящата директива и то е установено, няма нужда да се 
променя. Настоящото законодателство определя как да се доставят обществени 
стоки, строителство и услуги, няма нужда да се прекрачва правното основание и да 
се определят чрез вратички по един много рестриктивен начин услугите от 
обществен интерес. Така не се зачита основният принцип на субсидиарност в тази 
област.

Изменение 347
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 6 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) са създадени с цел или със специално 
предназначение да задоволяват 
обществени интереси и нямат 
промишлен или търговски характер; 
за тази цел орган, който функционира 
в нормални пазарни условия, стреми 
се да натрупа печалба и понася 
загубите в резултат от 
упражняването на дейността си, 
няма за цел да удовлетворява 
обществени интереси, макар че не е с 
промишлен или търговски характер;

а) създадени са с цел или имат
специално предназначение да 
задоволяват обществени интереси; тези 
интереси не следва да имат
промишлен или търговски характер;

Or. en

Обосновка

Изясняване и опростяване на определението на BGPL.
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Изменение 348
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 6 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) са създадени с цел или със специално 
предназначение да задоволяват 
обществени интереси и нямат 
промишлен или търговски характер; за 
тази цел орган, който функционира в 
нормални пазарни условия, стреми се 
да натрупа печалба и понася загубите 
в резултат от упражняването на
дейността си, няма за цел да 
удовлетворява обществени интереси, 
макар че не е с промишлен или 
търговски характер;

a) са създадени с цел или със специално 
предназначение да задоволяват 
обществени интереси и нямат 
промишлен или търговски характер; за 
тази цел орган, който функционира в 
нормални пазарни условия и 
предприема извършването на
стопанска дейност чрез предлагане на 
стоки и услуги на пазара, няма за цел 
да удовлетворява обществени интереси, 
макар че не е с промишлен или 
търговски характер;

Or. en

Обосновка

Сегашната формулировка на разпоредбата води до правна несигурност, тъй като се 
отнася до понятия, които са смътно споменати, и може да предизвика различни 
тълкувания и обширни спорове. Предложеното изменение използва определението за 
стопански дейности, предоставено от Комисията в нейното Съобщение относно 
прилагането на правилата на Европейския съюз за държавните помощи в случай на 
компенсации, отпуснати за предоставянето на услуги от общ икономически интерес, 
в съответствие с установената съдебна практика на Съда на ЕС.

Изменение 349
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 6 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) са юридически лица; (Не се отнася за българския текст.)

Or. en
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Изменение 350
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 6 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) са финансирани в голяма част от 
държавата, регионалните или местните 
органи, или други публичноправни 
органи; или са обект на управленски 
контрол от страна на тези органи; 
или имат административен, 
управителен или надзорен съвет, 
повечето от половината от чиито 
членове са назначени от държавните, 
регионалните или местните органи, или 
от други публичноправни органи.

в) отговарят на най-малко едно от 
следните условия:

i) по-голямата част от 
финансирането е от държавата, 
регионалните или местните органи, или 
други публичноправни органи;

ii) по-голямата част от 
административния, управителен или 
надзорен съвет е назначена от 
държавните, регионалните или местните 
органи, или от други публичноправни 
органи;
iii) решенията са предмет на 
управленски контрол от страна на 
държавата, регионалните или 
местните органи, или други 
публичноправни органи.

Or. en

Обосновка

Така се изяснява обхватът на директивата по отношение на видовете организации, 
които следва да бъдат обхванати.
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Изменение 351
Ivo Belet

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 6 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) са финансирани в голяма част от 
държавата, регионалните или местните 
органи, или други публичноправни 
органи; или са обект на управленски 
контрол от страна на тези органи; или 
имат административен, управителен 
или надзорен съвет, повечето от 
половината от чиито членове са 
назначени от държавните, 
регионалните или местните органи, 
или от други публичноправни органи.

в) са финансирани в голяма част от 
държавата, регионалните или местните 
органи, или други публичноправни 
органи; или са обект на управленски 
контрол от страна на тези органи;

Or. en

Изменение 352
Ivo Belet

Предложение за директива
Член 2 - параграф 1 –точка 6 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) по-голямата част от 
административния, управителен или 
надзорен съвет на органа е назначена
от държавните, регионалните или 
местните органи, или от други 
публичноправни органи;

Or. en

Изменение 353
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8 – буква аа) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) или строеж, или пък изпълнение, 
независимо с какви средства, на 
строеж, отговарящ на изискванията, 
указани от възлагащия орган. 
„Строеж“ е резултатът 
едновременно от наземно и високо 
строителство, който е достатъчен 
сам по себе си да изпълнява 
икономическа или техническа 
функция.

Or. en

Обосновка

Дефиниция на 2004/18/EО, която е одобрена и работи добре.

Изменение 354
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изпълнение или проектиране и 
изпълнение на строеж;

заличава се

Or. en

Изменение 355
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) изпълнение, независимо с какви 
средства, на строеж, отговарящ на 
изискванията на възлагащия орган, 

заличава се
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който влияе решително върху вида 
или проектирането на строежа.

Or. en

Изменение 356
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – алинея 8 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) изпълнение, независимо с какви 
средства, на строеж, отговарящ на 
изискванията на възлагащия орган, 
който влияе решително върху вида или 
проектирането на строежа.

в) изпълнение на строеж, отговарящ на 
изискванията на възлагащия орган, 
който влияе решително върху вида или 
проектирането на строежа.

Or. fr

Изменение 357
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 11а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) „Концесия за услуги“ е договор, 
който се отличава от обществена 
поръчка за услуги само по това, че 
насрещната престация за 
предоставянето на услугите се 
състои или единствено в правото да 
се ползва услугата, или в това право 
заедно със заплащане.

Or. de

Изменение 358
Marc Tarabella
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Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) „Икономически оператор“ е всяко 
физическо, юридическо лице или 
публичен субект или група от такива 
лица и/или субекти, които предлагат на 
пазара изпълнение на строителство 
и/или строеж, доставка на стоки или 
предоставяне на услуги.

(12) „Икономически оператор“ е всяко 
физическо лице или частно или 
публично юридическо лице или група 
от такива лица, които предлагат на 
пазара изпълнение на строителство 
и/или строеж, доставка на стоки или 
предоставяне на услуги.

Or. fr

Изменение 359
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) „Документация по обществената 
поръчка“ представлява всички 
документи, предоставени от 
възлагащия орган, или такива, на 
които той се позовава, с цел описание 
или определяне на елементите на 
обществената поръчка или процедурата, 
в това число обявлението за поръчката, 
обявлението за предварителна 
информация, когато то се използва като 
покана за участие в състезателна 
процедура, техническите спецификации, 
описателния документ, примерен 
договор, формати за представянето на 
документи от кандидатите и 
оферентите, информация за 
общоприложими задължения и каквито 
и да било други допълнителни 
документи.

(15) „Документация по обществената 
поръчка“ представлява всеки документ, 
предоставен от възлагащия орган, или 
такъв, на който той се позовава, с цел 
описание или определяне на елементите 
на обществената поръчка или 
процедурата, в това число обявлението 
за поръчката, обявлението за 
предварителна информация, когато то се 
използва като покана за участие в 
състезателна процедура, техническите 
спецификации, описателния документ,
примерен договор, формати за 
представянето на документи от 
кандидатите и оферентите, информация 
за общоприложими задължения и 
каквито и да било други допълнителни 
документи.

Or. en
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Изменение 360
Mitro Repo

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) „Централен орган за покупки“ е
възлагащ орган, осъществяващ
централизирани дейности по закупуване 
и евентуално подпомагащи дейности по 
закупуване.

(18) „Централен орган за покупки“
означава възлагащ орган по смисъла на 
точка 1 от настоящия член или 
възложител по смисъла на член 4 от 
Директива .../... [директивата,
заменяща Директива 2004/17/ЕО], 
осигуряващ централизирани дейности 
по закупуване и евентуално 
подпомагащи дейности по закупуване;

Or. en

Изменение 361
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) „Система с ваучери за услуги“ е 
система, при която възлагащ орган 
дава ваучер за услуги на клиента, 
срещу който доставчик може да му 
предостави услуга, която 
възлагащият орган е включил в 
системата с ваучери за услуги. 
Възлагащият орган плаща на 
доставчика на услуги сумата, 
съответстваща на стойността на 
ваучера за услуги.

Or. en
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Изменение 362
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) „Електронни средства“ означава 
електронно оборудване за обработка 
(включително цифрово компресиране) и 
съхраняване на данни, които се 
предават, съобщават и получават по 
кабел, чрез радиовълни, по оптичен път 
или чрез други електромагнитни 
средства.

(21) „Електронни средства“ означава 
електронно оборудване за обработка 
(включително цифрово компресиране) и 
съхраняване на данни, които се 
предават, съобщават и получават по 
кабел, чрез радиовълни, по оптичен път 
или чрез други електромагнитни 
средства. При поръчка за 
строителство „електронни 
средства“ се отнася и до 
използването на оперативно 
съвместими триизмерни 
визуализации, включващи 
проектирането, изпълнението и 
експлоатацията на сградата или 
инфраструктурата;

Or. en

Обосновка

Това е важен инструмент, който дава възможност на възлагащите органи да 
подобрят процеса на вземане на решения, най-вече за дейностите, описани в 
приложение II. Тази мярка следва да се въведе заедно с целите за изпълнение на 
електронни процедури за обществените поръчки и ще спести пари на 
данъкоплатците, като се гарантира, че отделните варианти за проекти се оценяват 
със сравнителна лекота, и по-специално, че спестяването на енергия и други ресурси 
от жизнения цикъл ще бъдат правилно остойностявани и сравнявани.

Изменение 363
Frank Engel, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) „Жизнен цикъл“ означава всички (22) „Жизнен цикъл“ означава всички
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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;

последователни и/или взаимосвързани 
стадии, в това число научни 
изследвания, развойна дейност,
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 364
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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 
остойностяването, когато е 
възможно, на пълните разходи, 
свързани с обществените поръчки, 
включително поддръжка и разходи за 
ефективност на ресурсите 
(включително енергийна 
ефективност), разходи за рециклиране 
в края на жизнения цикъл и разходи за 
социално въздействие, когато имат 
отношение към изпълнението на 
поръчката. Ефективното 
проектиране, планирането и 
използването на електронни средства 
също могат да бъдат включени в 
остойностяването на жизнения 
цикъл. За целите на възлагането на 
обществени поръчки жизненият 
цикъл започва да тече от момента на
покупката през целия 
експлоатационен срок на 
строителството, доставките или 
услугите и съставлява неразделна и 
неотделима част от изчисляването 
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на т.нар. „икономически най-изгодна 
оферта“.

Or. en

Обосновка

Докато възлагащите органи, в интерес на данъкоплатеца, са отговорни за 
осигуряване на качество срещу цената за всяко избрано решение чрез обществена 
поръчка, както и че това няма да струва повече на обществото или околната среда 
като цяло в дългосрочен план, е логично тази отговорност да тече от момента на 
покупката. Възлагащите органи не могат да носят отговорност за вредните 
екологични или социални решения на частни предприятия.

Изменение 365
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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 научни 
изследвания, развойна дейност,
транспорт, употреба и поддръжка, в 
целия период на съществуване на 
продукта или строежа или на 
предоставяне на услугата, при условие 
че данните, свързани с тях са 
измерими и могат да бъдат свързани 
смислено;

Or. en

Изменение 366
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 22
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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, 
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 367
Jürgen Creutzmann

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 на продукта или строежа или на 
предоставяне на услугата от 
придобиването до използването, 
поддръжката, депонирането, 
разчистването и финализирането;

Or. en

(Вж. член 67.)

Изменение 368
Sirpa Pietikäinen



AM\908710BG.doc 191/245 PE492.857v01-00

BG

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 22a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22а) „Характеристики на жизнения 
цикъл“ се отнасят до всяка част от 
жизнения цикъл на даден продукт или 
строителство или предоставяне на 
услуга, включително производствени 
процеси, имащи отношение към 
социалната устойчивост и 
хуманното отношение към 
животните, съгласно определението 
в точка 22 от настоящия член, 
включително всички аспекти, 
свързани с опазването на околната 
среда, условията на труд, трудовите 
права, равенството, социалното 
приобщаване, правата на човека, 
въздействието върху съседни
общности и етичната търговия. 
Характеристиките на жизнения 
цикъл са вложени в даден продукт 
вследствие на решения, взети при 
производството или на други 
различни от потреблението етапи 
от жизнения цикъл на продукта, дори 
ако подобни характеристики не са 
видими във физическите 
характеристики или 
функционалните качества на 
получения като резултат продукт 
или услуга.

Or. en

Изменение 369
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 22a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22а) „Характеристики на жизнения 
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цикъл“ се отнасят до решения, 
свързани с всяка част от жизнения 
цикъл на даден продукт или 
строителство или предоставяне на 
услуга, съгласно определението в 
точка 22 от настоящия член, 
включително всички аспекти на 
решения, свързани с опазването на 
околната среда, условията на труд, 
трудовите права, равенството, 
социалното приобщаване, правата на 
човека и етичната търговия. 
Характеристиките на жизнения 
цикъл са вложени в даден продукт 
вследствие на решения, взети при 
производството или на други 
различни от потреблението етапи 
от жизнения цикъл на продукта, дори 
ако подобни характеристики не са 
видими във физическите 
характеристики или 
функционалните качества на 
получения като резултат продукт 
или услуга.

Or. en

Обосновка

As stated by the Court of Justice of the EU in its ruling on the case C-368/10 European 
Commission vs Kingdom of the Netherlands (the North Holland case), it is clear that even 
under the current Directive contracting authorities seeking the ‘most economically 
advantageous tender’ can value social considerations. Previous cases had already 
established that environmental considerations were permissible. Specifically, in North 
Holland it was decided that fair trade criteria (i.e. principles attaching to the transactions 
around the product) can be taken into consideration as award criteria.

Изменение 370
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 22a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22а) „Стандартизирани продукти“ 
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означава продукти, които не се 
отличават значително по своя 
състав или характеристики.

Or. en

Изменение 371
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 23a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) „Концесия за услуги“ е договор,
който се отличава от обществена 
поръчка за услуги само по това, че 
насрещната престация за 
предоставянето на услугите се 
състои или единствено в правото да 
се ползва услугата, или в това право 
заедно със заплащане.

Or. en

Изменение 372
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 23a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23а) „Взаимоспомагателно 
дружество за обществени услуги“ е 
организация, която притежава 
следните характеристики:
а) състои се основно от лица, които 
са напуснали своята длъжност в 
публичния сектор, с цел да 
предоставят обществени услуги 
посредством тази организация;
б) по-голямата част от услугите, 
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предоставяни от организацията, се 
предоставят в публичния сектор; и;
в) собствеността и участието на 
служителите има значително 
влияние върху управлението на 
организацията.
Взаимоспомагателното дружество за 
обществени услуги може да приеме 
разнообразни форми по отношение на 
бизнес моделите или членството.

Or. en

Изменение 373
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 23a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23а) „Стратегия за обществени 
поръчки“ означава стратегията за 
възлагане на обществените поръчки. 
Тя определя принципите на Съюза за 
възлагане на обществени поръчки в 
публичния сектор, както и 
ръководните принципи и дейности за 
изпълнение на визията на 
национално, регионално и местно 
равнище.

Or. en

Изменение 374
Ádám Kósa

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 23a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23а) „Достъпност“ означава липсата 
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на трудност за достъп, навлизане, 
излизане, експлоатация, участие, 
употреба по безопасен, независим и 
достоен начин на стока, услуга, 
обект, технология (включително 
информационни и комуникационни 
технологии и системи) или застроена 
среда от страна на лице с увреждане 
или намалена подвижност при 
всякакви обстоятелства 
(включително при спешни случаи). 
Това не изключва използването на 
помощни устройства или допълващи 
и алтернативни способи на 
комуникация за постигане на 
достъпност за определени групи лица 
с увреждания, когато това се налага.

Or. en

Изменение 375
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1– буква 23а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23а) „Необхванати от международни 
задължения продукти, строителство, 
доставки или услуги“ означава 
продукти, строителство, доставки 
или услуги с произход от държава, с 
която Съюзът не е сключил 
международно споразумение в 
областта на обществените поръчки, 
съдържащо задължения за 
осигуряване на достъп до пазара, или 
съответно продукти, строителство, 
доставки или услуги с произход от 
държава, с която Съюзът е сключил 
международно споразумение, но 
спрямо които съответното 
споразумение не се прилага.

Or. fr
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Изменение 376
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 23б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23б) „Необхванати от международни 
задължения доставки или услуги“ 
означава продукти или услуги с 
произход от държава, с която 
Съюзът не е сключил международно 
споразумение в областта на 
обществените поръчки, съдържащо 
задължения за осигуряване на достъп 
до пазара, или съответно продукти 
или услуги с произход от държава, с 
която Съюзът е сключил 
международно споразумение, но 
спрямо които съответното 
споразумение не се прилага.

Or. en

Изменение 377
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква 23б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23б) „Достъпност“ означава липсата 
на трудност за достъп, навлизане, 
излизане, експлоатация, участие, 
употреба по безопасен, независим и 
достоен начин на стока, услуга, 
обект, технология (включително 
информационни и комуникационни 
технологии и системи) или застроена 
среда от страна на лице с увреждане 
или намалена подвижност при 
всякакви обстоятелства 
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(включително при спешни случаи). 
Това не изключва използването на 
помощни устройства или допълващи 
и алтернативни способи на 
комуникация за постигане на 
достъпност за определени групи лица 
с увреждания, когато това се налага.

Or. en

Изменение 378
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При договори с предмет обществена 
поръчка, попадащ в обхвата на 
настоящата директива, заедно с предмет 
или други елементи, които не попадат в 
нейния обхват или в обхвата на 
директиви [заменяща 2004/17/ЕО] или 
2009/81/ЕО26, частта от договора, 
която представлява обществена 
поръчка, попадаща в обхвата на 
настоящата директива, се възлага в 
съответствие с нейните разпоредби.

При договори с предмет обществена 
поръчка, попадащ в обхвата на 
настоящата директива, заедно с предмет 
или други елементи, които не попадат в 
нейния обхват или в обхвата на 
директиви [заменяща 2004/17/ЕО] или 
2009/81/ЕО26, прилагането на 
настоящата директива се определя на 
базата на основния предмет на 
поръчката.

Or. es

Изменение 379
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

При договори с предмет обществена 
поръчка, попадащ в обхвата на 
настоящата директива, заедно с предмет 
или други елементи, които не попадат в 

По смисъла на параграфи 3 и 4:
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нейния обхват или в обхвата на
директиви [заменяща 2004/17/ЕО] или 
2009/81/ЕО26, частта от договора, която 
представлява обществена поръчка, 
попадаща в обхвата на настоящата 
директива, се възлага в съответствие с 
нейните разпоредби.

а) при договори с предмет обществена 
поръчка, попадащ в обхвата на 
настоящата директива, заедно с предмет 
или други елементи, които попадат в 
обхвата на Директива [заменяща 
2004/17/ЕО] или които не попадат в 
обхвата на настоящата директива, 
частта от договора, която представлява 
обществена поръчка, попадаща в 
обхвата на настоящата директива, се 
възлага в съответствие с нейните 
разпоредби;

При договори за смесени поръчки, 
съдържащи елементи на обществени 
поръчки и на концесии, частта от 
договора, която представлява 
обществена поръчка, попадаща в 
обхвата на настоящата директива, се 
възлага в съответствие с нейните 
разпоредби. 

б) при договори за смесени поръчки, 
съдържащи елементи на обществени 
поръчки и на концесии, частта от 
договора, която представлява 
обществена поръчка, попадаща в 
обхвата на настоящата директива, се 
възлага в съответствие с нейните 
разпоредби;

Когато различните части от въпросния 
договор са обективно неразделни, 
приложението на настоящата директива 
се определя въз основа на основния му 
предмет.

в) когато различните части от въпросния 
договор са обективно неразделни, 
приложението на настоящата директива 
се определя въз основа на основния му 
предмет.

Or. en

Обосновка

Това изменение гарантира, че не съществува припокриване между настоящата 
директива и приложимите правила относно възлагане на обществени поръчки, 
свързани с отбраната.

Изменение 380
Pablo Arias Echeverría
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Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При договори за смесени поръчки, 
съдържащи елементи на обществени 
поръчки и на концесии, частта от 
договора, която представлява 
обществена поръчка, попадаща в 
обхвата на настоящата директива, се 
възлага в съответствие с нейните 
разпоредби.

При договори за смесени поръчки, 
съдържащи елементи на обществени 
поръчки и на концесии, прилагането на 
настоящата директива се определя на 
базата на основния предмет на 
поръчката.

Or. es

Изменение 381
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Когато договорите са с предмет 
обществена поръчка, попадаща в 
обхвата на настоящата директива, 
както и обществена поръчка или 
други елементи, попадащи в обхвата 
на Директива 2009/81/ЕО, поръчката 
се възлага в съответствие с 
Директива 2009/81/ЕО, при условие че 
възлагането на отделна поръчка е 
обосновано по обективни причини.

Or. en

Обосновка

Това изменение гарантира, че не съществува припокриване между настоящата 
директива и приложимите правила относно отбраната.

Изменение 382
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Предложение за директива
Член 3 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Когато договорите са с предмет 
обществена поръчка, попадаща в 
обхвата на настоящата директива и 
на Директива 2009/81/ЕО, както и 
обществена поръчка или други 
елементи, които не попадат в 
обхвата на някоя от тези директиви, 
поръчката не е предмет на 
настоящата директива, при условие 
че възлагането на отделна поръчка е 
обосновано по обективни причини. 
Решението да се възложи отделна 
поръчка обаче не може да се взема с 
цел изключване на поръчките от 
приложното поле на настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

Това изменение гарантира, че не съществува припокриване между настоящата 
директива и приложимите правила относно възлагане на обществени поръчки, 
свързани с отбраната.

Изменение 383
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 5 000 000 EUR — за обществени 
поръчки за строителство;

а) 8 000 000 EUR — за обществени 
поръчки за строителство;

Or. en



AM\908710BG.doc 201/245 PE492.857v01-00

BG

Изменение 384
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 5 000 000 EUR — за обществени 
поръчки за строителство;

а) 7 500 000 EUR — за обществени 
поръчки за строителство;

Or. en

Изменение 385
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 130 000 EUR за обществени поръчки 
за доставки и услуги, които се възлагат 
от централни държавни органи, и 
конкурси за проект, които се 
организират от такива органи; когато 
обществените поръчки за доставки се 
възлагат от възлагащи органи, работещи 
в областта на отбраната, този праг се 
отнася само за поръчки, засягащи 
продукти, попадащи в обхвата на 
приложение III;

б) 300 000 EUR за обществени поръчки 
за доставки и услуги, които се възлагат 
от централни държавни органи, и 
конкурси за проект, които се 
организират от такива органи; когато 
обществените поръчки за доставки се 
възлагат от възлагащи органи, работещи 
в областта на отбраната, този праг се 
отнася само за поръчки, засягащи 
продукти, попадащи в обхвата на 
приложение III;

Or. en

Изменение 386
Wim van de Camp

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 130 000 EUR за обществени поръчки б) 260 000 EUR за обществени поръчки 
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за доставки и услуги, които се възлагат 
от централни държавни органи, и 
конкурси за проект, които се 
организират от такива органи; когато 
обществените поръчки за доставки се 
възлагат от възлагащи органи, работещи 
в областта на отбраната, този праг се 
отнася само за поръчки, засягащи 
продукти, попадащи в обхвата на 
приложение III;

за доставки и услуги, които се възлагат 
от централни държавни органи, и 
конкурси за проект, които се 
организират от такива органи; когато 
обществените поръчки за доставки се 
възлагат от възлагащи органи, работещи 
в областта на отбраната, този праг се 
отнася само за поръчки, засягащи 
продукти, попадащи в обхвата на 
приложение III;

Or. nl

Изменение 387
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 130 000 EUR за обществени поръчки 
за доставки и услуги, които се възлагат 
от централни държавни органи, и 
конкурси за проект, които се 
организират от такива органи; когато 
обществените поръчки за доставки се 
възлагат от възлагащи органи, работещи 
в областта на отбраната, този праг се 
отнася само за поръчки, засягащи 
продукти, попадащи в обхвата на 
приложение III;

б) 195 000 EUR за обществени поръчки 
за доставки и услуги, които се възлагат 
от централни държавни органи, и 
конкурси за проект, които се 
организират от такива органи; когато 
обществените поръчки за доставки се 
възлагат от възлагащи органи, работещи 
в областта на отбраната, този праг се 
отнася само за поръчки, засягащи 
продукти, попадащи в обхвата на 
приложение III;

Or. en

Изменение 388
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) 200 000 EUR за обществени поръчки в) 400 000 EUR за обществени поръчки 
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за доставки и услуги, които се възлагат 
от нецентрални възлагащи органи, и 
конкурси за проект, които се 
организират от такива органи;

за доставки и услуги, които се възлагат 
от нецентрални възлагащи органи, и 
конкурси за проект, които се 
организират от такива органи;

Or. de

Обосновка

По-ниската прагова стойност противоречи на целта да се постигнат най-добри 
резултати от гледна точка на съотношението качество-цена. При възлагането на 
обществена поръчка за почистване на сгради, например, е обичайна практика 
почистването на дадена голяма административна сграда да бъде обявено заедно с 
няколко малки сгради с оглед да се постигне цялостно добро съотношение качество-
цена. Ако възлагащият орган иска да постигне добър икономически резултат, 
стойността на поръчката редовно ще бъде над определения праг.

Изменение 389
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) 200 000 EUR за обществени поръчки 
за доставки и услуги, които се възлагат 
от нецентрални възлагащи органи, и 
конкурси за проект, които се 
организират от такива органи;

в) 400 000 EUR за обществени поръчки 
за доставки и услуги, които се възлагат 
от нецентрални възлагащи органи, и 
конкурси за проект, които се 
организират от такива органи;

Or. en

Изменение 390
Wim van de Camp

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) 200 000 EUR за обществени поръчки 
за доставки и услуги, които се възлагат 
от нецентрални възлагащи органи, и 

в) 400 000 EUR за обществени поръчки 
за доставки и услуги, които се възлагат 
от нецентрални възлагащи органи, и 
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конкурси за проект, които се 
организират от такива органи;

конкурси за проект, които се 
организират от такива органи;

Or. nl

Изменение 391
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) 200 000 EUR за обществени поръчки 
за доставки и услуги, които се възлагат 
от нецентрални възлагащи органи, и 
конкурси за проект, които се 
организират от такива органи;

в) 300 000 EUR за обществени поръчки 
за доставки и услуги, които се възлагат 
от нецентрални възлагащи органи, и 
конкурси за проект, които се 
организират от такива органи;

Or. en

Изменение 392
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) по отношение на разпоредбите на 
член 4, буква в) държавите членки 
могат да решат да не използват 
състезателна тръжна процедура на 
равнище на ЕС, когато стойността 
на обществената поръчка е между 
200 000 EUR и 1 000 000 EUR.

Or. da

Изменение 393
Frank Engel, Andreas Schwab
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Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) 500 000 EUR за обществени поръчки 
за социални и други специфични 
услуги, изброени в приложение XVI.

заличава се

Or. en

Обосновка

Във връзка с повторното въвеждане на разграничението на услуги А и Б.

Изменение 394
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) 500 000 EUR за обществени поръчки 
за социални и други специфични 
услуги, изброени в приложение XVI.

заличава се

Or. da

Изменение 395
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) 500 000 EUR за обществени поръчки 
за социални и други специфични 
услуги, изброени в приложение XVI.

г) 1 000 000 EUR за обществени 
поръчки за социални и други 
специфични услуги, изброени в 
приложение XVI.

Or. de
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Обосновка

Привеждане на праговата стойност за социални услуги и други специфични услуги към 
стойността, определена в директивата относно комуналните услуги, която
стойност е 1 000 000 EUR. Тя трябва да е еднаква, тъй като става въпрос за едни и 
същи услуги. Това е целесъобразно също така и поради факта, че социалните услуги 
обикновено се предоставят в ограничен обем в рамките на съответното населено 
място и значимостта им за единния вътрешен пазар не е голяма.

Изменение 396
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) 500 000 EUR за обществени поръчки 
за социални и други специфични 
услуги, изброени в приложение XVI.

г) 1 000 000 EUR за обществени 
поръчки за социални и други 
специфични услуги, изброени в 
приложение XVI.

Or. en

Изменение 397
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) 500 000 EUR за обществени поръчки 
за социални и други специфични 
услуги, изброени в приложение XVI.

г) 1 000 000 EUR за обществени 
поръчки за социални и други 
специфични услуги, изброени в 
приложение XVI.

Or. en

Изменение 398
Wim van de Camp
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Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) 500 000 EUR за обществени поръчки 
за социални и други специфични 
услуги, изброени в приложение XVI.

г) 1 000 000 EUR за обществени 
поръчки за социални и други 
специфични услуги, изброени в 
приложение XVI.

Or. nl

Изменение 399
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) 500 000 EUR за обществени поръчки 
за социални и други специфични 
услуги, изброени в приложение XVI.

г) 1 000 000 EUR за обществени 
поръчки за социални и други 
специфични услуги, изброени в 
приложение XVI.

Or. en

Изменение 400
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) 500 000 EUR за обществени поръчки 
за социални и други специфични 
услуги, изброени в приложение XVI.

г) 1 000 000 EUR за обществени 
поръчки за социални и други 
специфични услуги, изброени в 
приложение XVI.

Or. en
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Обосновка

Прагът за социални услуги и други специфични услуги следва да се приведе в 
съответствие с прага от директивата относно комуналните услуги (член 12в от 
предложението на Комисията), който е 1 000 000 EUR. Това изглежда дори още по-
подходящо, тъй като социалните услуги обикновено се прилагат на местно равнище и 
имат по-малко отношение към вътрешния пазар.

Изменение 401
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) 500 000 EUR за обществени поръчки 
за социални и други специфични 
услуги, изброени в приложение XVI.

г) 500 000 EUR за обществени поръчки 
за социални и други специфични 
услуги, изброени в приложение XVI Б.

Or. fr

Изменение 402
Kerstin Westphal

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) 500 000 EUR за обществени поръчки 
за социални и други специфични 
услуги, изброени в приложение XVI.

г) 1 000 000 EUR за обществени 
поръчки за социални и други 
специфични услуги, изброени в 
приложение XVI.

Or. de

Обосновка

Праговата стойност следва да бъде еднаква в директивата за обществените поръчки 
и директивата относно комуналните услуги (там член 12в от предложението на 
Комисията), определена на 1 000 000 EUR, тъй като става въпрос за едни и същи 
услуги и е желателно да има единно прилагане на правото. Това е целесъобразно също 
така и поради факта, че социалните услуги обикновено се предоставят в ограничен 
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обем в рамките на съответното населено място и значимостта им за единния 
вътрешен пазар не е голяма.

Изменение 403
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) 500 000 EUR за обществени поръчки 
за социални и други специфични 
услуги, изброени в приложение XVI.

г) 750 000 EUR за обществени поръчки 
за социални и други специфични 
услуги, изброени в приложение XVI.

Or. en

Изменение 404
Ivo Belet

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) 500 000 EUR за обществени 
поръчки за доставки и услуги, 
възлагани от организации на 
гражданското общество с 
нестопанска цел, както и състезания 
за проекти, организирани от такива 
организации, дори и ако те се считат 
за „публичноправни организации“.

Or. en

Изменение 405
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Предложение за директива
Член 4 – параграф а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

За поръчките за строителство, 
стоки и услуги, които попадат под 
тези прагове, държавите членки 
прилагат национални процедури за 
открити конкурси, които 
гарантират спазването на 
принципите на Договора или равен 
достъп, липса на дискриминация и 
прозрачност.

Or. en

Изменение 406
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 5 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Възлагащите органи могат да 
възлагат поръчки за отделни 
обособени позиции, без да прилагат 
процедурите, предвидени в 
настоящата директива, стига 
прогнозната стойност без ДДС на 
въпросната обособена позиция да бъде 
по-малка от 80 000 EUR за доставки 
или услуги или 1 милион EUR за 
строителство. Въпреки това общата 
стойност на обособените позиции, 
възложени по този начин без 
прилагане на настоящата директива, 
не трябва да надхвърля 20 % от 
общата стойност на всички 
обособени позиции, на които е било 
разделено предложеното 
строителство, предложеното 
придобиване на еднородни стоки или 
предложеното заплащане на услуги.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Както и при изменението на член 44, трябва да се отбележи, че тези разпоредби ще 
създадат ненужна административна тежест без добавена стойност например за 
МСП.

Изменение 407
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 5 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Възлагащите органи могат да възлагат 
поръчки за отделни обособени позиции, 
без да прилагат процедурите, 
предвидени в настоящата директива, 
стига прогнозната стойност без ДДС на 
въпросната обособена позиция да бъде 
по-малка от 80 000 EUR за доставки или 
услуги или 1 милион EUR за 
строителство. Въпреки това общата 
стойност на обособените позиции, 
възложени по този начин без прилагане 
на настоящата директива, не трябва да 
надхвърля 20 % от общата стойност на 
всички обособени позиции, на които е 
било разделено предложеното 
строителство, предложеното 
придобиване на еднородни стоки или 
предложеното заплащане на услуги.

9. Възлагащите органи могат да възлагат 
поръчки за отделни обособени позиции, 
без да прилагат процедурите, 
предвидени в настоящата директива, 
стига прогнозната стойност без ДДС на 
въпросната обособена позиция да бъде 
по-малка от 160 000 EUR за доставки 
или услуги или 2 милиона EUR за 
строителство. Въпреки това общата 
стойност на обособените позиции, 
възложени по този начин без прилагане 
на настоящата директива, не трябва да 
надхвърля 20 % от общата стойност на 
всички обособени позиции, на които е 
било разделено предложеното 
строителство, предложеното 
придобиване на еднородни стоки или 
предложеното заплащане на услуги.

Or. en

Изменение 408
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Предложение за директива
Член 5 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Възлагащите органи могат да възлагат 9. Възлагащите органи могат да възлагат 
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поръчки за отделни обособени позиции, 
без да прилагат процедурите, 
предвидени в настоящата директива, 
стига прогнозната стойност без ДДС на
въпросната обособена позиция да бъде 
по-малка от 80 000 EUR за доставки или 
услуги или 1 милион EUR за 
строителство. Въпреки това общата 
стойност на обособените позиции, 
възложени по този начин без прилагане 
на настоящата директива, не трябва да 
надхвърля 20 % от общата стойност на 
всички обособени позиции, на които е 
било разделено предложеното 
строителство, предложеното 
придобиване на еднородни стоки или 
предложеното заплащане на услуги.

поръчки за отделни обособени позиции, 
без да прилагат процедурите, 
предвидени в настоящата директива, 
стига прогнозната стойност без ДДС на 
въпросната обособена позиция да бъде 
по-малка от 120 000 EUR за доставки 
или услуги или 1 500 000 EUR за 
строителство. Въпреки това общата 
стойност на обособените позиции, 
възложени по този начин без прилагане 
на настоящата директива, не трябва да 
надхвърля 30 % от общата стойност на 
всички обособени позиции, на които е 
било разделено предложеното 
строителство, предложеното 
придобиване на еднородни стоки или 
предложеното заплащане на услуги.

Or. en

Изменение 409
Toine Manders

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

На всеки две години, считано от 30 юни 
2014 г., Комисията проверява дали 
праговете съгласно член 4, букви а), б) и 
в) съответстват на праговете, 
установени в Споразумението за 
обществените поръчки, като при 
необходимост ги ревизира.

На всеки две години, считано от 30 юни 
2014 г., Комисията проверява дали 
праговете съгласно член 4, букви а), б) и 
в) съответстват на праговете, 
установени в Споразумението за 
обществените поръчки, като при 
необходимост ги ревизира. Когато е 
възможно, Комисията увеличава 
праговете, и ако те са установени в 
Споразумението за обществените 
поръчки, дава приоритет на 
увеличаването им по време на 
следващия кръг от преговори.

Or. nl



AM\908710BG.doc 213/245 PE492.857v01-00

BG

Изменение 410
Toine Manders

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това, когато е възможно, 
Комисията гарантира правилното 
прилагане на принципа на взаимност 
по отношение на достъпа на трети 
държави до обществени поръчки.

Or. nl

Изменение 411
Frank Engel, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6а
Ред за възлагане на обществени 

поръчки за услуги
Поръчки с обект услуги, включени в 
приложение XVI A, се възлагат в 
съответствие с членове 39—69.
Възлагането на поръчки с обект 
услуги, включени в приложение XVI Б, 
се подчинява единствено на член 40 и 
член 48, параграф 1.
Обществени поръчки с предмет 
услугите, включени едновременно в 
приложение XVI А и 
приложение XVI Б, се възлагат 
съгласно членове 39—88, когато 
стойността на услугите по 
приложение XVI А е по-висока от 
стойността на услугите по 
приложение XVI Б. В останалите 
случаи поръчките се възлагат в 
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съответствие с член 40 и член 48, 
параграф 1.

Or. en

Обосновка

Повторно въвеждане на разграничението между услуги А и Б.

Изменение 412
Tiziano Motti

Предложение за директива
Член 7 – параграфи 1а и 1б (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива не се прилага 
за обществени поръчки с основна цел 
разрешаване на възлагащите органи 
да предоставят пощенски услуги и 
други услуги, различни от 
пощенските.
За целите на настоящия член:
„пощенски услуги“ означавa услуги, 
които се състоят от обработване, 
подреждане, изпращане и доставкa нa 
пощенски единици. Това включва 
както услугите, попадащи в обхвата 
на универсалната услуга, установена в 
съответствие с Директива 97/67/ЕО, 
така и тези извън нейния обхват; 
„други услуги, различни от пощенски 
услуги“ означавa услуги, които сa 
предоставени в следните области:
i) услуги за обслужване на поща 
(услуги, които едновременно са 
предхождащи и следващи 
изпращането, включително 
„разпределителни услуги в пощенски 
салон“);
ii) услуги с добавена стойност, 
свързани с електронни средства и 
предоставени изцяло чрез такива 
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средства (включително обезопасено 
предаване на кодирани документи 
чрез електронни средства, адресни 
разпределителни услуги и предаване 
на регистрирана електронна поща);
iii) услуги относно пощенски пратки, 
които не са обхванати от буква a), 
като пряка поща, която няма означен 
адрес;
iv) финансови услуги по определението 
в CPV по номенклатурни референтни 
кодове от 66100000-1 до 66720000-3 и в 
член 19, буква в) и включващи по-
конкретно пощенски записи и 
пощенски парични преводи;
v) услуги по продажба на пощенски 
марки;
vi) логистични услуги (услуги, които 
съчетават физическо доставяне и/или 
складиране с други непощенски 
функции).

Or. en

Обосновка

С оглед на повишаването на ефективността на пазарната конкуренция в сектора на 
пощенските услуги след прилагане на правилата на Общността, насочени към 
либерализирането му, обществените поръчки в тази област трябва да бъдат 
изключени от предмета на настоящата директива, доколкото от тях се очаква 
главно да дадат възможност на възлагащите органи да упражнят определени 
дейности в сектора на пощенските услуги.

Изменение 413
Frank Engel, Wim van de Camp, Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7а
Изключване на стоки, които попадат 

в режим на фиксирани цени
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Освен това настоящата директива 
не се прилага за поръчките за 
доставка на стоки или предоставяне 
на услуги, които по закон подлежат 
на фиксирана цена.

Or. en

Изменение 414
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 7a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7a
Настоящата директива не се прилага 
по отношение на концесиите за 
услуги съгласно член 2, параграф 1, 
точка 11а (нова).

Or. de

Изменение 415
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 7б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7б
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 обнародвана законова, 
подзаконова или административна 
разпоредба, съвместима с Договора.
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Or. de

Изменение 416
András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за директива
Член 8а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8а
Специални изключения в областта на 

пощенските услуги
Настоящата директива не се прилага 
за обществени поръчки с основна цел 
разрешаване на възлагащите органи 
да предоставят пощенски услуги и 
други услуги, различни от 
пощенските.
За целите на настоящия член:
„пощенски услуги“ означавa услуги, 
които се състоят от обработване, 
подреждане, изпращане и доставкa нa 
пощенски единици. Това включва 
както услугите, попадащи в обхвата 
на универсалната услуга, установена в 
съответствие с Директива 97/67/ЕО, 
така и тези извън нейния обхват;
„други услуги, различни от пощенски 
услуги“ означавa услуги, които сa 
предоставени в следните области:
i) услуги за обслужване на поща 
(услуги, които едновременно са 
предхождащи и следващи 
изпращането, включително 
„разпределителни услуги в пощенски 
салон“);
ii) услуги с добавена стойност, 
свързани с електронни средства и 
предоставени изцяло чрез такива 
средства (включително обезопасено 
предаване на кодирани документи 
чрез електронни средства, адресни 
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разпределителни услуги и предаване 
на регистрирана електронна поща);
iii) услуги относно пощенски пратки, 
които не са обхванати от буква a), 
като пряка поща, която няма означен 
адрес;
iv) финансови услуги по определението 
в CPV по номенклатурни референтни 
кодове от 66100000-1 до 66720000-3 и в 
член 19, буква в) и включващи по-
конкретно пощенски записи и 
пощенски парични преводи;
v) услуги по продажба на пощенски 
марки;
vi) логистични услуги (услуги, които 
съчетават физическо доставяне и/или 
складиране с други непощенски 
функции).

Or. en

Изменение 417
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Предложение за директива
Член 8а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8а
Специални изключения в областта на 

пощенските услуги
Настоящата директива не се прилага 
за обществени поръчки с основна цел 
разрешаване на възлагащите органи 
да предоставят пощенски услуги и 
други услуги, различни от 
пощенските.
За целите на настоящия член:
„пощенски услуги“ означавa услуги, 
които се състоят от обработване, 
подреждане, изпращане и доставкa нa 
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пощенски единици. Това включва 
както услугите, попадащи в обхвата 
на универсалната услуга, установена в 
съответствие с Директива 97/67/ЕО, 
така и тези извън нейния обхват;
„други услуги, различни от пощенски 
услуги“ означавa услуги, които сa 
предоставени в следните области:
i) услуги за обслужване на поща 
(услуги, които едновременно са 
предхождащи и следващи 
изпращането, включително 
„разпределителни услуги в пощенски 
салон“);
ii) услуги с добавена стойност, 
свързани с електронни средства и 
предоставени изцяло чрез такива 
средства (включително обезопасено 
предаване на кодирани документи 
чрез електронни средства, адресни 
разпределителни услуги и предаване 
на регистрирана електронна поща);
iii) услуги относно пощенски пратки, 
които не са обхванати от буква a), 
като пряка поща, която няма означен 
адрес;
iv) финансови услуги по определението 
в CPV по номенклатурни референтни 
кодове от 66100000-1 до 66720000-3 и в 
член 19, буква в) и включващи по-
конкретно пощенски записи и 
пощенски парични преводи;
v) услуги по продажба на пощенски 
марки;
vi) логистични услуги (услуги, които 
съчетават физическо доставяне и/или 
складиране с други непощенски 
функции).

Or. en

Обосновка

Класическата директива не следва да се прилага за поръчки, които са били изключени 
от обхвата на директивата относно комуналните услуги. С оглед на повишаване на 
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ефективността на пазарната конкуренция в сектора на пощенските услуги след 
прилагане на правилата на Общността, насочени към либерализирането му, 
обществените поръчки в тази област трябва да бъдат изключени от предмета на 
настоящата директива, тъй като от тях се очаква главно да дадат възможност на 
възлагащите органи да упражнят определени дейности в сектора на пощенските 
услуги.

Изменение 418
Philippe Juvin

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) придобиването, разработката, 
продукцията или копродукцията на 
програмни материали, предназначени за 
аудиовизуални медийни услуги, които 
се възлагат от оператори на електронни 
медии, или поръчки за програмно време, 
които се възлагат на доставчици на
аудиовизуални медийни услуги;

б) придобиването, разработката, 
продукцията или копродукцията на 
програмни материали и свързани с тях 
подготвителни услуги, предназначени 
за аудиовизуални медийни услуги, 
които се възлагат от оператори на 
електронни медии, или поръчки за 
програмно време, които се възлагат на 
доставчици на аудиовизуални медийни 
услуги, при което медийните услуги се 
определят като включващи всяко 
предаване и разпространение по 
всякакъв вид електронна мрежа;

Or. fr

Обосновка

При формулирането на този параграф се отчита технологичното развитие в сектора 
на медиите.

Изменение 419
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) арбитражни и помирителни 
услуги;

заличава се

Or. en

Изменение 420
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) арбитражни и помирителни услуги; в) арбитражни и помирителни услуги и 
която и да е от следните правни 
услуги: 
i) правно представителство на 
клиент в съдебни производства пред 
съдилища, трибунали или публични 
органи от страна на адвокат по 
смисъла на член 1 на Директива 
77/249/EИО; 
ii) услуги по нотариални заверки и 
удостоверяване; 
iii) правни услуги, предоставяни от 
пълномощници, назначени 
настойници или други правни услуги, 
доставчиците на които са определени 
от съд или трибунал в съответната 
държава членка; 
iv) други правни услуги, които в 
съответните държави членки са 
свързани с упражняването на 
официална власт.

Or. en

Изменение 421
Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer
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Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) арбитражни и помирителни услуги; в) арбитражни и помирителни услуги, 
както и дейността на лица, 
упражняващи публична власт, които 
са задължени по закон да бъдат 
независими и безпристрастни, по-
специално нотариуси;

Or. de

Изменение 422
Marc Tarabella

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) арбитражни и помирителни услуги; в) арбитражни и помирителни услуги, 
както и адвокатски услуги, състоящи 
се в правно представителство;

Or. fr

Изменение 423
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;

Or. en
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Обосновка

„Услуги по разрешаване на спорове“ е специална помирителни услуга, свързана с 
използването на международните условия FIDIC за договори за строителни и 
инженерни дейности, приети от Световната банка.

Изменение 424
Peter Simon

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) арбитражни и помирителни услуги; в) арбитражни и помирителни услуги, 
правни услуги, както и нотариални 
услуги;

Or. de

Изменение 425
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) арбитражни и помирителни услуги; в) арбитражни и помирителни услуги, 
или дейности на държавен служител, 
който е задължен да бъде независим и 
безпристрастен;

Or. pl

Изменение 426
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква ва) (нова)



PE492.857v01-00 224/245 AM\908710BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) която и да е от следните правни 
услуги:
i) правно представителство на 
клиент в съдебни производства пред
национални съдилища, трибунали или 
публични органи на държава членка 
от страна на адвокат по смисъла на 
член 1 на Директива 77/249/EИО;
ii) услуги по нотариални заверки и 
удостоверяване;
iii) правни услуги, предоставяни от 
пълномощници, назначени 
настойници или други правни услуги, 
доставчиците на които са определени 
от съд или трибунал в съответната 
държава членка;
iv) други правни услуги, които в 
съответните държави членки са 
свързани, макар и рядко, с 
упражняването на официална власт;

Or. en

Обосновка

Това е компромисно решение, за да не трябва да се възстановяват услугите от 
част Б. Изменението въвежда повече изключения от приложимостта на 
директивите, като същевременно се запазва новият член за социални и други услуги, 
който е разширен като част от същото упражняване и освен това е с удвоен праг.

Изменение 427
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) следните правни услуги:
i) правно представителство на 
клиент в съдебни производства пред 
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съдилища или административни
органи от страна на адвокат по 
смисъла на член 1 от Директива
77/249/ЕИО;
ii) услуги по нотариални заверки и 
удостоверяване;
iii) правни услуги от пълномощници, 
официално назначени настойници или 
други правни услуги, предвидени от 
държавите членки пред техните 
съдилища;
iv) други правни услуги, свързани макар 
и рядко с изпълнението на 
задълженията на публичната 
администрация в държавите членки.

Or. de

Обосновка

Включването на нотариалната дейност в приложното поле на директивата би 
засегнало правомощието на държавите членки да възлагат на нотариусите функция 
на правоподдържащ орган и по този начин да им забраняват осъществяването на 
търговска дейност и да им определят възнаграждението чрез законови разпоредби. 
Целите на процедурата за възлагане на обществени поръчки, а именно конкуренция по 
отношение на разходи и изпълнение, по начало не могат да бъдат постигнати при 
нотариалните услуги.

Изменение 428
Frank Engel, Wim van de Camp, Andreas Schwab

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 Съвета27, 
относно услуги и операции на 
централните банки, извършвани с 
Европейския инструмент за финансова 

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 Съвета27, 
услуги и операции на централните 
банки, извършвани с Европейския 
инструмент за финансова стабилност, 
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стабилност; или сделки на възлагащите органи за 
набиране на пари или капитал;

Or. en

Изменение 429
Barbara Weiler

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 Съвета27, 
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 Съвета27, 
сделки на възлагащите органи за 
набиране на пари или капитал, както 
и услуги и операции на централните 
банки, извършвани с Европейския 
инструмент за финансова стабилност;

Or. de

Изменение 430
Kerstin Westphal

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 Съвета27, 
относно услуги и операции на 
централните банки, извършвани с 
Европейския инструмент за финансова 

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 Съвета27, 
сделки на възлагащите органи за 
набиране на пари или капитал, както 
и услуги и операции на централните 
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стабилност; банки, извършвани с Европейския 
инструмент за финансова стабилност;

Or. de

Обосновка

Понастоящем общините без никакви усложнения се обръщат към поне 20 банки с 
искане за оферта за кредит. Ако банките трябва да запазят условията си за по-дълъг 
период – до момента само няколко часа, без съответно да се рефинансират, би 
трябвало да се калкулират т.нар. „суопции“ за момента, в който кредитът ще бъде 
предоставен. Произтичащите от това разходи са по-високи от сегашните кредитни 
условия за общините и биха увеличили значително разходите за финансиране на 
публичните органи.

Изменение 431
Heide Rühle

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 Съвета27, 
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 Съвета27, 
сделки на възлагащите органи за 
набиране на пари или капитал, услуги 
и операции на централните банки, 
извършвани с Европейския инструмент 
за финансова стабилност;

Or. en

Изменение 432
Peter Simon

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква г)
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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 Съвета27, 
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 Съвета27, 
услуги и операции на централните 
банки, извършвани с Европейския 
инструмент за финансова стабилност, 
както и сделки на възлагащите органи 
за набиране на пари или капитал;

Or. de

Изменение 433
Jürgen Creutzmann

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 Съвета27, 
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 Съвета27, 
сделки на възлагащите органи за 
набиране на пари или капитал, както 
и услуги и операции на централните 
банки, извършвани с Европейския 
инструмент за финансова стабилност;

Or. de

Обосновка

Задължението за обявяване на обществена поръчка за публични кредити намалява 
практическата полза от процедурите за публични финансирания и повишава 
значително цената им. Поради това изключението по отношение на финансовите 
услуги следва да се отнася и за инвестициите и снабдяването с парични средства.
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Изменение 434
Peter Simon

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) гражданска защита, защита при 
бедствия и защита от обичайни 
рискове;

Or. de

Изменение 435
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) финансови сделки на възлагащите 
органи за осигуряване на финансови 
средства или капитал, инвестиции 
или финансиране на проекти за 
възлагане на обществени поръчки;

Or. de

Изменение 436
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) сделки на възлагащите органи за 
набиране на пари или капитал;

Or. fr
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Обосновка

Премахването на изключението, предоставено на публичните клиенти по отношение 
на рефинансирането чрез заем създава несигурност, оказваща отрицателно влияние 
върху лихвите, и изкривяване на конкуренцията в полза на финансовите пазари, които 
се ползват от такова изключение.

Изменение 437
Peter Simon

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква гб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) договори, възлагани въз основа на 
специални или изключителни права, 
които са в съответствие с 
Договорите на ЕС;

Or. de

Изменение 438
Heide Rühle

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) договори за назначаване; д) договори за назначаване, 
включително командироване на 
временен персонал;

Or. en

Изменение 439
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква д)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

д) трудови договори; д) трудови договори и режим на 
задължителна социална защита;

Or. fr

Изменение 440
Anna Hedh

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Целта на това изменение е да отговори на опасенията, предизвикани от Решение 
271/08 на Съда на ЕС по дело Комисията срещу Германия. Предложеният текст е въз 
основа на параграф 59 от делото Albany 67/97 на Съда не ЕС и има за цел да изключи 
колективните споразумения, което допринася за подобряването на условията на труд 
и заетост, наред с другото, споразумения за схеми за допълнително пенсионно 
осигуряване и застраховки, и др.

Изменение 441
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква еа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) поръчките за услуги от общ 
икономически интерес, които 
гарантират спазване на правото на 
ЕС и се възлагат след провеждане на 
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открита, прозрачна и 
недискриминационна процедура.

Or. en

Изменение 442
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква еа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) гражданска защита и защита при 
бедствия, както и защита от 
обичайни рискове.

Or. de

Обосновка

При възлагането на обществени поръчки в областта на гражданската защита и 
защитата при бедствия не трябва да се отдава решаващо значение на критерии като 
съотношение качество-цена. По-специално тук спада спешната помощ, доколкото тя 
трябва да бъде разграничена от транспортирането на болни. В спешната помощ, 
особено в селските общини, има нужда от голям брой доброволци и тази структура, 
основаваща се на доброволен труд, би била поставена под угроза от прилагането на 
законодателството относно обществените поръчки.

Изменение 443
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква еа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) гражданска защита, подготовка и 
реакция при спешни ситуации и 
спешна медицинска помощ;

Or. en
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Изменение 444
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква еа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) гражданска защита и защита при 
бедствия, както и защита от 
обичайни рискове.

Or. de

Обосновка

Тук спада по-специално спешната помощ, тя е част от защитата от обичайни 
рискове и трябва да се разграничава от транспортирането на болни. С оглед да се 
гарантира ефикасна гражданска защита и защита при бедствия в рамките на 
защитата от обичайни рискове в интерес на гражданите, следва да е достатъчно 
прилагането на основните принципи на първичното право.

Изменение 445
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква еа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) хотелски и ресторантьорски 
услуги с код по номенклатурата на 
CPV от 55100000-1 до 55524000-9 и от 
98340000-8 до 98341100-6, при условие 
че услугите могат да се предоставят 
само от икономически оператори, 
които се намират в конкретен регион.

Or. en

Изменение 446
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber, Jürgen 
Creutzmann
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Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква еб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) обществени поръчки за услуги, 
възложени от възлагащ орган на 
възлагащ орган или на асоциация от 
възлагащи органи, които имат 
изключителни права за 
предоставянето на такива услуги по 
силата на обнародвана законова, 
подзаконова или административна 
разпоредба, съвместима с Договора.

Or. de

Обосновка

Европейските договори изрично предоставят на държавите членки правото да 
прехвърлят изключителни права. Това следва да бъде отразено в разпоредбите 
относно възлагането на обществени поръчки.

Изменение 447
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членове 40, 41 и 48 от настоящата 
директива се прилагат само по 
отношение на обществени поръчки за 
услуги, които имат следния предмет:
а) допълнителни и спомагателни
транспортни услуги;
б) правни консултации;
в) услуги по почистване на сгради;
г) услуги, свързани със сухопътен 
транспорт, включително инкасо 
транспорт и куриерски услуги;
д) услуги по разследване и осигуряване 
на безопасност.
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Or. de

Обосновка

Идеята да се запази разграничението между услуги „А“ и „Б“ идва от това, че 
премахването му води на практика до значително по-високи административни 
разходи. Освен това с оглед да се постигне по-нататъшно опростяване на 
процедурите, следва повече услуги, които по сега действащото право са „А“ услуги, да 
бъдат категоризирани като „Б“ услуги.

Изменение 448
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 за 
функционирането на Европейския 
съюз.

Or. en

Изменение 449
Kerstin Westphal

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поръчки за услуги, възлагани въз 
основа на изключително право: 
Настоящата директива не се прилага 
за обществени поръчки за услуги, 
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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 обнародвана законова, 
подзаконова или административна 
разпоредба, съвместима с Договора.

Or. de

Обосновка

Действащата Директива 2004/18 изключва публични договори за предоставяне на 
услуги въз основа на изключително право по силата на (обнародван) закон, подзаконов 
или административен акт, съвместими с Договорите на ЕС. Тези изключителни права 
съответстват на възможността, предоставена от Договора за ЕС на държавите —
членки на ЕС, да възлагат подобни права.

Изменение 450
Kerstin Westphal

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гражданска защита и защита при 
бедствия, както и защита от 
обичайни рискове;

Or. de

Обосновка

Предотвратяването на опасности, като при защитата при бедствия и спешната 
помощ, е сред задачите за защита от рискове, които трябва да бъдат осигурени от 
публичните органи.

Изменение 451
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Аудиовизуалните медийни услуги по 
буква б) от първия параграф включват 
всяко предаване и разпространение по 
всякакъв вид електронна мрежа.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Вж. изменението към член 10, параграф 1, буква б).

Изменение 452
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 10а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10а
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. Европейският съд 
приложи тази разпоредба в C-360/96.
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Изменение 453
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 10 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10б
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 с 
ваучери, модел на свободен избор, 
трисъставна 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 липса на 
дискриминация.

Or. en

Изменение 454
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 10в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10в
Концесии за услуги

Без да се засяга прилагането на 
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член 10а, настоящата директива не 
се прилага за концесии за услуги
съгласно определението на член 2, 
параграф 23а.

Or. en

Изменение 455
Anna Hedh

Предложение за директива
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11 заличава се
[...]

Or. en

Изменение 456
Marc Tarabella

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 съвкупност:

1. Изборът за създаване на изцяло 
публична структура за управление на 
услуги от общ икономически интерес 
или на социални услуги е прерогатив 
на държавната власт, който попада в 
обхвата на изключителната 
компетентност на държавите 
членки. 
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 съвкупност:

Or. fr
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Изменение 457
Philippe Juvin

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;

а) възлагащият орган упражнява върху 
въпросното юридическо лице контрол, 
аналогичен на този, който упражнява 
върху собствените си служби, което 
означава, че той упражнява 
решаващо въздействие, както върху 
стратегическите цели, така и върху 
важните решения на 
контролираното юридическо лице. За 
да се определи съществуването на 
такъв контрол, могат да се вземат 
предвид също и такива елементи 
като нивото на представителство в 
административните, управителните 
и надзорните органи, свързаните с 
това уточнения в наредбите или пък 
собствеността;

Or. fr

Обосновка

Изясняване на критериите, определящи „in-house“ договора и обосноваващи 
изключването на такива договори от приложното поле на директивата. Терминът 
„аналогичен контрол“ произлиза от съдебната практика на Съда на Европейския 
съюз и утвърждава критерия за контрол, упражняван от възлагащия орган върху 
контролирания субект. Понятието „аналогичен контрол“ е също така уточнено чрез 
елементи, взети от Регламент (СЕ) № 1370/2007 (обществени услуги за пътнически 
превоз), за да се улесни идентифицирането на този контрол.

Изменение 458
Marc Tarabella

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;

заличава се

Or. fr

Изменение 459
Heide Rühle

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, която е предмет на 
поръчката, се извършва от името на 
контролиращия възлагащ орган или от 
името на други юридически лица, 
контролирани от същия възлагащ орган;

Or. en

Изменение 460
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

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 за 
контролиращия възлагащ орган или за 
други юридически лица, контролирани 
от същия възлагащ орган;

б) поне 80 % от дейността на това 
юридическо лице, която е предмет на 
поръчката, се извършва за 
контролиращия възлагащ орган или за 
други юридически лица, контролирани 
от същия възлагащ орган;
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Or. de

Обосновка

Обединяването на дейностите, осъществявани от общински предприятия в различни 
сектори, в обща холдингова структура влече със себе си съществени взаимодействия, 
които не следва да бъдат изключвани от законодателството относно обществените 
поръчки. Поради това оборотите, спрямо които се прилага критерият за 
същественост, следва да се сведат до тези, които са предмет на обществената 
поръчка.

Изменение 461
Barbara Weiler

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 за 
контролиращия възлагащ орган или за 
други юридически лица, контролирани 
от същия възлагащ орган;

б) поне 85 % от дейността на това 
юридическо лице се извършва за 
контролиращия възлагащ орган или за 
други юридически лица, контролирани 
от същия възлагащ орган;

Or. de

Изменение 462
Wim van de Camp

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) по-голямата част 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. nl
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Изменение 463
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

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 за 
контролиращия възлагащ орган или за 
други юридически лица, контролирани 
от същия възлагащ орган;

б) юридическото лице осъществява 
дейност основно за контролиращия 
възлагащ орган или за други 
юридически лица, контролирани от 
същия възлагащ орган; приема се, че 
юридическото лице осъществява 
дейност основно за контролиращия 
възлагащ орган или за други 
юридически лица, контролирани от 
същия възлагащ орган, когато поне 
90 % от осъществяваната от лицето 
дейност, която е предмет на 
поръчката, е в негова/тяхна полза;

Or. de

Обосновка

Предложението съчетава съдебната практика на Съда на ЕС по дело С-107/98 с 
клауза за „сигурност“ (safe-harbour), с която се въвежда оборима презумпция относно 
това кога е налице „in-house“ дейност.

Изменение 464
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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;
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Or. en

Изменение 465
Philippe Juvin

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 90 % от общия среден оборот
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. fr

Обосновка

Изясняване на критериите, определящи „in-house“ договора: изразът „90 % от 
дейността“ изяснява един от термините от съдебната практика („основната част 
от дейността“), но другият остава неуточнен, поради което възниква 
предложението да се въведе „90 % от общия среден оборот“.

Изменение 466
Peter Simon

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 за 
контролиращия възлагащ орган или за 
други юридически лица, контролирани 
от същия възлагащ орган;

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

Or. de
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Изменение 467
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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) основната част от дейността на това 
юридическо лице се извършва за
контролиращия възлагащ орган или за
други юридически лица, контролирани 
от същия възлагащ орган;

Or. en

Обосновка

Тази формулировка отразява решенията на Съда на ЕС.

Изменение 468
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

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 100 % 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. it


