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Изменение 469
Cristian Silviu Buşoi

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) цялата дейност на това юридическо 
лице се извършва от името на 
контролиращия възлагащ орган или от 
името на други юридически лица, 
контролирани от същия възлагащ орган;

Or. en

Обосновка

С цел да се запази конкуренцията, това изключение следва да бъде ограничено до 
минимум. Поради това следва да се гарантира, че цялата дейност, което означава 
100 % от дейността на юридическото лице, следва да се извършва от името на 
контролиращия възлагащ орган.

Изменение 470
Marian Harkin
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 дейността на това 
юридическо лице в нейната цялост се 
извършва от името на контролиращия 
възлагащ орган или от името на други 
юридически лица, контролирани от 
същия възлагащ орган;

Or. en

Обосновка

Основната дейност на даден публичен орган създава нелоялна конкуренция, когато 
той оперира пряко или непряко на пазара. Избягването на конкуренция следва да бъде 
ограничено до поръчки, възложени на публични органи изцяло под контрола на 
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възлагащия орган, и не следва да се приема никакво частно участие в тези субекти. 
Настоящата директива е възможност да се изяснят и опростят правилата, които 
гарантират използването на публичните ресурси по най-добър начин.

Изменение 471
Riikka Manner

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) цялата дейност на това юридическо 
лице се извършва от името на 
контролиращия възлагащ орган или от 
името на други юридически лица, 
контролирани от същия възлагащ орган;

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията означава, че на субекти от публичния сектор могат да 
бъдат възлагани поръчки пряко от техния контролиращ субект от публичния сектор, 
а след това да се представят на пазара с дял от 10 %. Тези 10 %, разбира се, могат да 
бъдат милиони евро, което решително ще наруши конкуренцията в много стопански 
области. Не съществуват равнопоставени условия, ако субекти от публичния сектор 
могат да продават стоки и услуги на същия конкурентен пазар с частните субекти.

Изменение 472
Toine Manders

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 50 % 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 473
Françoise Castex

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;

(Не се отнася до българския текст.)

Or. fr

Изменение 474
Christel Schaldemose

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 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;
при инсталациите за изгаряне на 
отпадъци това минимално 
ограничение се определя на 50 %;

Or. da

Изменение 475
Marian Harkin

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

в) няма частно участие в 
контролираното юридическо лице.

заличава се

Or. en

Обосновка

Основната дейност на даден публичен орган създава нелоялна конкуренция, когато 
той оперира пряко или непряко на пазара. Избягването на конкуренция следва да бъде 
ограничено до поръчки, възложени на публични органи изцяло под контрола на 
възлагащия орган, и не следва да се приема никакво частно участие в тези субекти. 
Настоящата директива е възможност да се изяснят и опростят правилата, които 
гарантират използването на публичните ресурси по най-добър начин.

Изменение 476
Heide Rühle

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) няма частно участие в 
контролираното юридическо лице.

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 477
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

в) няма частно участие в
контролираното юридическо лице.

в) има само пасивно частно участие, 
т.е. участие, което не допуска 
оказване на влияние върху 
оперативната дейност на
контролираното юридическо лице.

Or. de

Обосновка

Изключението следва да се прилага само по отношение на „активното“ частно 
участие в капитала на контролираното юридическо лице, чрез което може да се 
оказва влияние върху оперативните решения. Това изменение допуска да има само 
капиталово участие в юридическото лице като скрито дялово участие, без това да 
нарушава изключението, свързано с вътрешни обстоятелства. Възможността за 
притежаване само на капиталово участие се налага, за да могат общините да 
предлагат на гражданите услуги на подходяща цена.

Изменение 478
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) няма частно участие в 
контролираното юридическо лице.

в) няма частно участие в 
контролираното юридическо лице, 
стига това да не е законово 
предвидено в съответната държава 
членка.

Or. de

Обосновка

Поради исторически наслагвания и установени структури в някои държави членки по 
закон е предвидено частно участие. Тези форми на сътрудничество следва да са 
възможни и занапред, иначе в останалите случаи в съответствие със съдебната 
практика на Съда на ЕС следва да се изключи всякакво частно участие.
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Изменение 479
Wim van de Camp

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) няма частно участие в 
контролираното юридическо лице.

в) няма активно частно участие в 
контролираното юридическо лице.

Or. nl

Изменение 480
Jürgen Creutzmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) няма частно участие в 
контролираното юридическо лице.

в) частното участие в контролираното 
юридическо лице не надвишава 50 % 
от неговите акции с право на глас.

Or. en

Обосновка

Частните инвеститори могат да влияят на управленческите решения единствено ако 
притежават повече от 50 % от акциите с право на глас на контролираното 
юридическо лице. Това изменение цели да се даде възможност за чисто капиталови 
инвестиции, без да се засяга освобождаването на вътрешните (in-house) обществени 
поръчки и хоризонталното сътрудничество.

Изменение 481
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – алинея 1 – буква в) – подточка i) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. es

Изменение 482
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – алинея 1 – буква в) – подточка ii) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. es

Изменение 483
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Обосновка

Буква а) от алинея 1 е достатъчно ясна, не е необходимо да бъде повтаряна.

Изменение 484
Wim van de Camp

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. nl

Изменение 485
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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Or. fr

Обосновка

Изясняване на члена. Вж. изменението към член 11, параграф 1, буква а).

Изменение 486
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Обосновка

С оглед да се постигне обявената цел за законодателно опростяване следва да се 
избягват прекалено подробни обяснения в законовия текст, като вместо това се 
предоставят в отделни указания, насоки, наръчник или поясняващи публикации на 
Комисията. Поради това тази част от текста следва да отпадне. Тълкуване отвъд
съответната съдебна практика на Съда на ЕС, тук е неуместно.

Изменение 487
Peter Simon

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 488
Marian Harkin

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Основната дейност на даден публичен орган създава нелоялна конкуренция, когато 
той оперира пряко или непряко на пазара. Избягването на конкуренция следва да бъде 
ограничено до поръчки, възложени на публични органи изцяло под контрола на 
възлагащия орган, и не следва да се приема никакво частно участие в тези субекти. 
Настоящата директива е възможност да се изяснят и опростят правилата, които 
гарантират използването на публичните ресурси по най-добър начин.

Изменение 489
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann
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Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(Не се отнася до българския текст.)

Or. de

Обосновка

Ориентировъчен критерий за контрола, упражняван върху юридическо лице, на което 
се възлага поръчка, следва да бъде възможността, предоставена на възлагащ орган, 
да оказва влияние върху собствена служба, която подлежи на надзор и получава 
указания от съответното ведомствено ръководство. Собствената служба не 
разполага или съответно разполага най-много само с ограничена самостоятелност.

Изменение 490
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

За един възлагащ орган се счита, че 
упражнява върху едно юридическо лице 
контрол, подобен на този, който 
упражнява върху собствените си служби 
по смисъла на буква а) от първа алинея, 
когато има решаващо влияние както 
върху стратегическите цели, така и 
върху съществените решения на 
контролираното юридическо лице.
Посочените по-горе условия трябва да 
бъдат съответно изпълнени, когато 
възлагащ орган възлага обществена 
поръчка на юридическо лице, 
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контролирано от него съвместно с 
други възлагащи органи.

Or. de

Изменение 491
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Разширяването на изключението „in-house “ следва да се ограничи до минимум. Това 
обратно „in-house “ изключение е ненужно разширяване на решението на Съда на ЕС 
по делото Teckal и поради това следва да бъде премахнато.

Изменение 492
Marian Harkin

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Основната дейност на даден публичен орган създава нелоялна конкуренция, когато 
той оперира пряко или непряко на пазара. Избягването на конкуренция следва да бъде 
ограничено до поръчки, възложени на публични органи изцяло под контрола на 
възлагащия орган, и не следва да се приема никакво частно участие в тези субекти. 
Настоящата директива е възможност да се изяснят и опростят правилата, които 
гарантират използването на публичните ресурси по най-добър начин.

Изменение 493
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 494
Wim van de Camp
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Предложение за директива
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. nl

Изменение 495
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(Не се отнася до българския текст.)

Or. de

Обосновка

Изменението се отнася само за немската езикова версия.

Изменение 496
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Предложение за директива
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Параграф 1 се отнася също и за 
случаите, когато контролирано лице, 
което представлява възлагащ орган, 
възлага поръчка на своето 
контролиращо лице или лица, или на 
друго юридическо лице, контролирано 
от същия възлагащ орган, стига да има 
само пасивно частно участие в 
юридическото лице, на което се възлага 
обществената поръчка, т.е. участие, 
което не допуска оказване на влияние 
върху оперативната дейност на
контролираното юридическо лице.

Or. de

Обосновка

Тук е необходимо да се включи разпоредба за случаите, когато няколко възлагащи 
органа изпълняват съвместно обществени поръчки.

Изменение 497
Peter Simon

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de
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Изменение 498
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Параграф 1 се отнася също и за 
случаите, когато контролирано лице, 
което представлява възлагащ орган, 
възлага поръчка на своето 
контролиращо лице или на друго 
юридическо лице, контролирано от 
същия възлагащ орган, стига частното
участие в юридическото лице, на което 
се възлага обществената поръчка, да не 
надвишава 50 % от неговите акции с 
право на глас.

Or. en

Обосновка

Частните инвеститори могат да влияят на управленческите решения единствено ако 
притежават повече от 50 % от акциите с право на глас в контролираното 
юридическо лице. Това изменение цели да се даде възможност за чисто капиталови 
инвестиции, без да се засяга освобождаването на вътрешните (in-house) обществени 
поръчки и хоризонталното сътрудничество.

Изменение 499
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Възлагащ орган, който не 
упражнява контрол върху юридическо 
лице по смисъла на параграф 1, може 
въпреки това да възлага обществена 
поръчка, без да прилага настоящата 
директива, на юридическо лице, което 

заличава се



AM\908711BG.doc 19/170 PE492.858v01-00

BG

контролира съвместно с други 
възлагащи органи, когато са 
изпълнени следните условия:
а) възлагащите органи упражняват 
съвместно върху въпросното 
юридическо лице контрол, подобен на 
този, който упражняват върху 
собствените си служби;
б) поне 90 % от дейността на това 
юридическо лице се извършва от 
името на контролиращите възлагащи 
органи или от името на други 
юридически лица, контролирани от 
същите възлагащи органи;
в) няма частно участие в 
контролираното юридическо лице.
За целите на буква а) за възлагащите 
органи се счита, че контролират 
съвместно едно юридическо лице, 
когато са изпълнени следните условия 
в своята съвкупност:
а) взимащите решения органи на 
контролираното юридическо лице са 
съставени от представители на 
всички участващи възлагащи органи;
б) тези възлагащи органи са в 
състояние съвместно да упражнят 
решаващо влияние върху 
стратегическите цели и 
съществените решения на 
контролираното юридическо лице;
в)контролираното юридическо лице 
не преследва интереси, различни от 
тези на свързаните с него публични 
органи;
г) контролираното юридическо лице 
не получава други приходи освен 
възстановяването на действително 
извършените разходи от договорите 
за обществени поръчки с възлагащите 
органи.

Or. de
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Изменение 500
Marian Harkin

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

а) възлагащите органи упражняват 
съвместно върху въпросното 
юридическо лице контрол, подобен на 
този, който упражняват върху 
собствените си служби;
б) поне 90 % от дейността на това 
юридическо лице се извършва от 
името на контролиращите възлагащи 
органи или от името на други 
юридически лица, контролирани от 
същите възлагащи органи;
в) няма частно участие в 
контролираното юридическо лице.
За целите на буква а) за възлагащите 
органи се счита, че контролират 
съвместно едно юридическо лице, 
когато са изпълнени следните условия 
в своята съвкупност:
а) взимащите решения органи на 
контролираното юридическо лице са 
съставени от представители на 
всички участващи възлагащи органи;
б) тези възлагащи органи са в 
състояние съвместно да упражнят 
решаващо влияние върху 
стратегическите цели и 
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съществените решения на 
контролираното юридическо лице;
в) контролираното юридическо лице 
не преследва интереси, различни от 
тези на свързаните с него публични 
органи;
г) контролираното юридическо лице 
не получава други приходи освен 
възстановяването на действително 
извършените разходи от договорите 
за обществени поръчки с възлагащите
органи.

Or. en

Обосновка

Основната дейност на даден публичен орган създава нелоялна конкуренция, когато 
той оперира пряко или непряко на пазара. Избягването на конкуренция следва да бъде 
ограничено до поръчки, възложени на публични органи изцяло под контрола на 
възлагащия орган, и не следва да се приема никакво частно участие в тези субекти. 
Настоящата директива е възможност да се изяснят и опростят правилата, които 
гарантират използването на публичните ресурси по най-добър начин.

Изменение 501
Heide Rühle

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 502
Wim van de Camp

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. nl

Изменение 503
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Тази формулировка навежда на мисълта, че възлагащият орган може да решава дали 
да прилага директивата или не. По-скоро трябва да стане ясно, че описаните случаи 
не попадат в приложното поле на директивата.
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Изменение 504
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) целта на юридическото лице е 
изпълнение на задължение за 
осигуряване на обществена услуга 
което засяга всички публични органи;

Or. de

Обосновка

В своите резолюции от 10 май 2010 г. и от 5 октомври 2011 г. Европейският 
парламент посочва, че по отношение на сътрудничеството между публични органи не 
следва да се прилагат правилата за възлагане на обществена поръчка, когато, наред с 
другото, целта на партньорството е предоставянето на обществена услуга
задължението за осигуряването на която е на всички въпросни публични органи.

Изменение 505
Philippe Juvin

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) възлагащите органи упражняват 
съвместно върху въпросното 
юридическо лице контрол, аналогичен
на този, който упражняват върху 
собствените си служби, с други думи, 
те упражняват решаващо 
въздействие както върху 
стратегическите цели, така и върху 
важните решения на 
контролираното юридическо лице; за 
да се определи наличието на такъв 
контрол, могат да се вземат предвид 
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и фактори като нивото на 
представителство в 
административните, управителните 
или надзорните органи, уточненията 
по този въпрос в устава или в 
споразуменията за собствеността;

Or. fr

Обосновка

Изясняване на критериите, определящи съвместни вътрешни (in-house) дейности, и 
обосноваващи изключването на такива поръчки 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 (ЕО) № 1370/2007 (обществени услуги за 
пътнически превоз), за да се улесни идентифицирането на случаи, в които се 
упражнява такъв контрол.

Изменение 506
Marc Tarabella

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr

Изменение 507
Heide Rühle

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

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

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

Or. en

Изменение 508
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) поне 80 % от дейността на това 
юридическо лице, която е предмет на 
поръчката, се извършва от името на 
контролиращите възлагащи органи или 
от името на други юридически лица, 
контролирани от същите възлагащи 
органи;

Or. de

Обосновка

Обединяването на дейности от различни сектори в обща холдингова структура дава 
на общинските предприятия възможност за съществени взаимодействия, които не 
следва да бъдат възпрепятствани от законодателството в областта на 
обществените поръчки. Поради това оборотите, спрямо които се прилага критерият 
за същественост, следва да се свеждат до дейностите, които са предмет на 
обществената поръчка.

Изменение 509
Barbara Weiler

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

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

б) поне 85 % от дейността на това 
юридическо лице се извършва от името 
на контролиращите възлагащи органи 
или от името на други юридически 
лица, контролирани от същите 
възлагащи органи;

Or. de

Изменение 510
Wim van de Camp

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. nl

Изменение 511
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) юридическото лице извършва
дейност основно от името на
контролиращите възлагащи органи или 
от името на други юридически лица, 
контролирани от същите възлагащи
органи; приема се, че юридическото 
лице осъществява дейност основно 
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от името на контролиращите 
възлагащи органи или на други 
юридически лица, контролирани от 
същите възлагащи органи, когато 
поне 90 % от неговата дейност, 
която е предмет на поръчката, се 
извършва от името на това
юридическо лице или на тези 
юридически лица ;

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 „вътрешна дейност“.

Изменение 512
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 513
Philippe Juvin

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

това юридическо лице се генерират от 
дейност, извършвана от името на 
контролиращите възлагащи органи или 
от името на други юридически лица, 
контролирани от същите възлагащи 
органи;

Or. fr

Обосновка

Изясняване на критериите, определящи съвместните вътрешни (in-house) дейности и 
обосноваващи изключването на такива поръчки от приложното поле на директивата. 
Изразът „90 % от дейността“ изяснява един от термините от съдебната практика 
(„основната част от дейността“), но другият оставя неуточнен, поради което 
възниква предложението да се въведе „90 % от оборота“.

Изменение 514
Peter Simon

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) поне 80 % от дейността на това 
юридическо лице, която е предмет на 
поръчката, се извършва от името на 
контролиращите възлагащи органи или 
от името на други юридически лица, 
контролирани от същите възлагащи 
органи;

Or. de

Изменение 515
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

юридическо лице се извършва от името 
на контролиращите възлагащи органи 
или от името на други юридически 
лица, контролирани от същите 
възлагащи органи;

Or. en

Обосновка

Тази формулировка отразява решенията на Съда на ЕС.

Изменение 516
Cristian Silviu Buşoi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) цялата дейност на това юридическо 
лице се извършва за контролиращия 
възлагащ орган или за други 
юридически лица, контролирани от
същия възлагащ орган;

Or. en

Обосновка

С цел да се запази конкуренцията, това изключение следва да бъде ограничено до 
минимум. Поради това следва да се гарантира, че цялата дейност, което означава 
100 % от дейността на юридическото лице, следва да се извършва от името на 
контролиращия възлагащ орган.

Изменение 517
Riikka Manner

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията означава, че на субекти от публичния сектор могат да 
бъдат възлагани поръчки пряко от техния контролиращ субект от публичния сектор, 
а след това да се представят на пазара с дял от 10 %. Тези 10 %, разбира се, могат да 
бъдат милиони евро, което решително ще наруши конкуренцията в много стопански 
области. Не съществуват равнопоставени условия, ако субекти от публичния сектор 
могат да продават продукти и услуги на същия конкурентен пазар с частните 
субекти.

Изменение 518
Toine Manders

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) поне 50 % от дейността на това 
юридическо лице се извършва от името 
на контролиращите възлагащи органи 
или от името на други юридически 
лица, контролирани от същите 
възлагащи органи;

Or. nl

Изменение 519
Françoise Castex

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) поне 90 % от дейността на това (Не се отнася до българския текст.)
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юридическо лице се извършва от името 
на контролиращите възлагащи органи 
или от името на други юридически 
лица, контролирани от същите 
възлагащи органи;

Or. fr

Изменение 520
Heide Rühle

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) няма частно участие в 
контролираното юридическо лице.

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

Or. en

Изменение 521
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) няма частно участие в
контролираното юридическо лице.

в) има само пасивно частно участие, 
т.е. участие, което не допуска 
оказване на влияние върху 
оперативната дейност на
контролираното юридическо лице.

Or. de

Обосновка

Не следва чрез законодателството в областта на обществените поръчки да се 
подкопават основите на доброто сътрудничество между възлагащите органи и 
частни лица.
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Изменение 522
Wim van de Camp

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) няма частно участие в 
контролираното юридическо лице.

в) няма активно частно участие в 
контролираното юридическо лице.

Or. nl

Изменение 523
Andreas Schwab, Frank Engel

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) няма частно участие в 
контролираното юридическо лице.

в) няма частно участие в 
контролираното юридическо лице, 
стига това да не се изисква по закон в 
съответната държава членка.

Or. de

Обосновка

Поради исторически наслагвания и установени структури в някои държави членки по 
закон е предвидено частно участие. Тези форми на сътрудничество следва да са 
възможни и занапред, иначе в останалите случаи в съответствие със съдебната 
практика на Съда на ЕС следва да се изключи всякакво частно участие.

Изменение 524
Jürgen Creutzmann

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

в) няма частно участие в 
контролираното юридическо лице.

в) частното участие в контролираното 
юридическо лице не надвишава 50 % 
от неговите акции с право на глас.

Or. en

Обосновка

Частните инвеститори могат да влияят на управленческите решения единствено ако 
притежават повече от 50 % от акциите с право на глас в контролираното 
юридическо лице. Това изменение цели да се даде възможност за чисто капиталови 
инвестиции, без да се засяга освобождаването на вътрешните (in-house) обществени 
поръчки и хоризонталното сътрудничество.

Изменение 525
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

а) взимащите решения органи на 
контролираното юридическо лице са 
съставени от представители на 
всички участващи възлагащи органи;
б) тези възлагащи органи са в 
състояние съвместно да упражнят 
решаващо влияние върху 
стратегическите цели и 
съществените решения на 
контролираното юридическо лице;
в) контролираното юридическо лице 
не преследва интереси, различни от 
тези на свързаните с него публични 
органи;
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г) контролираното юридическо лице 
не получава други приходи освен 
възстановяването на действително 
извършените разходи от договорите 
за обществени поръчки с възлагащите 
органи.

Or. en

Обосновка

Това широкообхватно тълкуване на решението на Съда на Европейския съюз е 
ненужно и не спомага за съкращаването на текста и увеличаване на неговата 
точност.

Изменение 526
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

а) взимащите решения органи на 
контролираното юридическо лице са 
съставени от представители на 
всички участващи възлагащи органи;
б) тези възлагащи органи са в 
състояние съвместно да упражнят 
решаващо влияние върху 
стратегическите цели и 
съществените решения на 
контролираното юридическо лице;
в)контролираното юридическо лице 
не преследва интереси, различни от 
тези на свързаните с него публични 
органи;
г) контролираното юридическо лице 
не получава други приходи освен 



AM\908711BG.doc 35/170 PE492.858v01-00

BG

възстановяването на действително 
извършените разходи от договорите 
за обществени поръчки с възлагащите 
органи.

Or. de

Обосновка

Вследствие изменението на член 11, параграф 3, буква а) от същия автор.

Изменение 527
Wim van de Camp

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

а) взимащите решения органи на 
контролираното юридическо лице са 
съставени от представители на 
всички участващи възлагащи органи;
б) тези възлагащи органи са в 
състояние съвместно да упражнят 
решаващо влияние върху 
стратегическите цели и 
съществените решения на 
контролираното юридическо лице;
в) контролираното юридическо лице 
не преследва интереси, различни от 
тези на свързаните с него публични 
органи;
г) контролираното юридическо лице 
не получава други приходи освен 
възстановяването на действително 
извършените разходи от договорите 
за обществени поръчки с възлагащите 
органи.
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Or. nl

Изменение 528
Peter Simon

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

а) взимащите решения органи на 
контролираното юридическо лице са 
съставени от представители на 
всички участващи възлагащи органи;
б) тези възлагащи органи са в 
състояние съвместно да упражнят 
решаващо влияние върху 
стратегическите цели и 
съществените решения на 
контролираното юридическо лице;
в)контролираното юридическо лице 
не преследва интереси, различни от 
тези на свързаните с него публични 
органи;
г) контролираното юридическо лице 
не получава други приходи освен 
възстановяването на действително 
извършените разходи от договорите 
за обществени поръчки с възлагащите 
органи.

Or. de

Изменение 529
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann
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Предложение за директива
Член 11 – параграф 3 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 530
Sari Essayah

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 531
Marc Tarabella

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr
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Изменение 532
Françoise Castex

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr

Изменение 533
Frank Engel, Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Sirpa Pietikäinen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 534
Jürgen Creutzmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) контролираното юридическо лице не 
преследва интереси, противоположни
на тези на свързаните с него публични 
органи;
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Or. en

Обосновка

Дъщерните дружества често биват създавани, за да се преследват интереси, които 
надхвърлят тези на контролиращото лице. Поради това следва да бъде достатъчно 
интересите да не бъдат несъвместими.

Изменение 535
Sari Essayah

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 536
Françoise Castex

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr
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Изменение 537
Sirpa Pietikäinen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) контролираното юридическо лице 
получава единствено възстановяването 
на действително извършените разходи и 
каквото е необходимо за инвестиране 
в разработването на допълнителни 
качествени услуги от договорите за 
обществени поръчки с възлагащите 
органи.

Or. en

Изменение 538
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Споразумение, сключено между два 
или повече възлагащи органа, не се 
счита за обществена поръчка по 
смисъла на член 2, параграф 7 от 
настоящата директива и по този начин 
попада извън нейното приложно поле, 
когато са изпълнени следните условия в 
своята съвкупност:

Or. en

Изменение 539
Peter Simon

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

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

заличава се

Or. de

Изменение 540
Heide Rühle

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) целта на партньорството е 
изпълнение на задължение за 
осигуряване на обществена услуга, 
което засяга всички участващи 
публични органи, или изпълнение на 
спомагателно задължение, 
необходимо за осъществяване на
задължението за осигуряване на
обществени услуги, което засяга 
всички публични органи;

Or. en

Изменение 541
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) споразумението установява реално 
сътрудничество между участващите 

а) целта на партньорството е 
изпълнение на задължение за 
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възлагащи органи с цел съвместно 
изпълнение на техните задължения 
за осигуряване на обществени услуги, 
включващо взаимни права и 
задължения на страните;

осигуряване на обществена услуга, 
което засяга всички публични органи, 
или съответно извършване на 
спомагателни дейности по закупуване 
по смисъла на член 2, точка 17, които 
са необходими за изпълнението 
задължението за осигуряване на 
обществената услуга от обществен 
интерес;
обединяване на услуги е налице, 
когато дадена община има само 
задължение за плащане, при 
положение че чрез сътрудничеството 
общината може да изпълни своите 
задължения по-икономично или 
ефективно.

Or. de

Обосновка

В предложението на Комисията не става много ясно какво трябва да се разбира под 
„реално сътрудничество“. Следва обаче да се поясни, че трябва да се касае за 
обществена услуга, чието осигуряване е задължение на възлагащи органи. Тук трябва 
да бъдат отнесени и необходими спомагателни дейности по закупуване (ИТ, 
инфраструктура и т.н.), позволяващи на публичните органи да изпълняват 
задълженията си.

Изменение 542
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) споразумението установява реално 
сътрудничество между участващите 
възлагащи органи с цел съвместно 
изпълнение на техните задължения за 
осигуряване на обществени услуги;

Or. de
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Изменение 543
Philippe Juvin

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(Не се отнася до българския текст.)

Or. fr

Изменение 544
Evelyne Gebhardt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) споразумението установява реално 
сътрудничество между участващите 
възлагащи органи с цел съвместно или 
взаимозаменяемо изпълнение на 
техните задължения за осигуряване на 
обществени услуги;

Or. de

Изменение 545
Cristian Silviu Buşoi

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

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

а) споразумението установява реално 
сътрудничество между участващите 
възлагащи органи, действащи като 
компетентен орган, с цел съвместно 
гарантиране на организирането на 
същата задача за осигуряване на 
обществени услуги;

Or. en

Обосновка

Поясняване на определението за хоризонтално сътрудничество.

Изменение 546
Heide Rühle

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 547
Wim van de Camp

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. nl
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Изменение 548
Evelyne Gebhardt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 549
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) споразумението се ръководи 
единствено от съображения, свързани с 
обществения интерес; то включва и 
второстепенни спомагателни услуги, 
необходими за изпълнението на 
услугите в обществен интерес;

Or. de

Обосновка

Ограничаването до услуги в обществен интерес съобразно съдебната практика на 
Съда на ЕС по дело С-480/06 следва да обхваща и вътрешни спомагателни услуги, 
които се използват от възлагащ орган с цел нормалното функциониране на неговите 
служби и собствени административни структури, както и за организационното 
изпълнение на предвидените по закон задължения, и които не се извършват на трети 
страни.

Изменение 550
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Предложение за директива
Член 11 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) задължението се изпълнява 
единствено от съответните публични 
органи без участие на активен частен 
капитал;

Or. de

Обосновка

Разбира се, общественият интерес е в същината на споразумението. По-конкретно е 
обаче позоваването на забраната за активен частен капитал.

Изменение 551
Peter Simon

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) споразумението се ръководи от 
съображения, свързани с обществения 
интерес, и услугите, както и 
необходимите за изпълнението им 
спомагателни услуги, имат връзка с 
това;

Or. de

Изменение 552
Cristian Silviu Buşoi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

единствено от съображения, свързани с 
обществения интерес, и няма пазарна 
насоченост;

Or. en

Обосновка

Подобни споразумения следва да бъдат изключени от приложното поле на 
директивата единствено ако те нямат пазарна насоченост. В противен случай 
конкуренцията ще бъде ограничена.

Изменение 553
Wim van de Camp

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. nl

Изменение 554
Marc Tarabella

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr
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Изменение 555
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Много подобни субекти, създадени от публични органи, управляват дъщерни 
търговски дружества, за да предоставят широк спектър от услуги както на местни 
органи и свързани с тях лица, така и на други организации, в области, където има 
неефективност на пазара.

Изменение 556
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Обосновка

Този критерий надхвърля условията, посочени в съдебната практика на Съда на ЕС по 
дело С-480/06 „Служби по почистване на Хамбург“. С възприемането на 10 %-
ен критерий за същественост (90 %) се прави недопустима аналогия със съдебната 
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практика по въпроса за вътрешната (in-house) дейност, която Съдът на ЕС не е 
извел. Заимстване на формулировка от законодателството относно държавните 
помощи е неудачно в този случай.

Изменение 557
Peter Simon

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 558
Heide Rühle

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) участващите публични органи не 
изпълняват на свободния пазар повече 
от 20 % от дейностите, предмет на
поръчката, изразени в оборот;

Or. en

Обосновка

Това пояснение е необходимо, за да не се създават правни спорове.

Изменение 559
Barbara Weiler
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Предложение за директива
Член 11 – параграф 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) участващите публични органи не 
изпълняват на свободния пазар повече 
от 15 % от дейностите, изразени в 
оборот, имащи отношение към 
контекста на споразумението;

Or. de

Изменение 560
Cristian Silviu Buşoi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) участващите възлагащи органи не 
изпълняват дейности на свободния 
пазар;

Or. en

Обосновка

Съгласно измененията на параграфи 1 и 3.

Изменение 561
Riikka Manner

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) участващите възлагащи органи не 
изпълняват на свободния пазар повече 
от 10 % от дейностите, изразени в 

в) участващите възлагащи органи не 
изпълняват на свободния пазар никакви 
дейности, изразени в оборот, имащи 
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оборот, имащи отношение към 
контекста на споразумението;

отношение към контекста на 
споразумението;

Or. en

Обосновка

Това предложение означава, че на субекти от публичния сектор могат да бъдат 
възлагани поръчки пряко от друг публичен орган, а след това да се представят на 
пазара с дял от 10 %. Тези 10 % разбира се могат да бъдат милиони евро, което 
решително ще наруши конкуренцията в много стопански области. Не съществуват 
равнопоставени условия, ако субекти от публичния сектор могат да продават 
продукти и услуги на същия конкурентен пазар с частните субекти.

Изменение 562
Heide Rühle

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 563
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) споразумението не включва 
финансови трансфери между 
участващите възлагащи органи, освен 

заличава се
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съответстващите на 
възстановяването на действително 
извършените разходи за 
строителството, услугите или 
стоките;

Or. de

Обосновка

Този критерий надхвърля условията, посочени в съдебната практика на Съда на ЕС по 
делото С-480/06 „Служби по почистване на Хамбург“). В сътрудничеството между 
общините не се касае само за възстановяване на направените разходи. Забраната за 
финансови трансфери, която няма особена връзка с действителната практика, 
надхвърля съответната съдебна практика на Съда на ЕС и следва да отпадне.

Изменение 564
Wim van de Camp

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. nl

Изменение 565
Peter Simon

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. de

Изменение 566
Evelyne Gebhardt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 567
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 568
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Обосновка

Този критерий надхвърля условията, посочени в съдебната практика на Съда на ЕС по 
делото С-480/06 „Служби по почистване на Хамбург“. Прави се недопустима 
аналогия със съдебната практика по въпроса за вътрешната (in house) дейност, 
която е неудачна по отношение на сътрудничеството между общините.

Изменение 569
Heide Rühle

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

д) задължението се извършва 
единствено от въпросните публични 
органи без участие на частна страна, с 
изключение на възлагащи органи, 
участващи в сътрудничеството като
публичноправни органи по смисъла на 
член 2, параграф 6 от настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 570
Andreas Schwab, Frank Engel
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Предложение за директива
Член 11 – параграф 4 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

д) няма частно участие в нито един от 
участващите възлагащи органи, стига 
това да не е законово предвидено в 
съответната държава членка.

Or. de

Обосновка

Поради исторически наслагвания и установени структури в някои държави членки по 
закон е предвидено частно участие. Тези форми на сътрудничество следва да са 
възможни и занапред, иначе в останалите случаи в съответствие със съдебната 
практика на Съда на ЕС следва да се изключи всякакво частно участие.

Изменение 571
Jürgen Creutzmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

д) частното участие в нито един от 
възлагащите органи не надвишава 
50 % от неговите акции с право на 
глас.

Or. en

Обосновка

Частните инвеститори могат да влияят на управленческите решения единствено ако 
притежават повече от 50 % от акциите с право на глас в контролираното 
юридическо лице. Това изменение цели да се даде възможност за чисто капиталови 
инвестиции, без да се засяга освобождаването на вътрешните (in-house) обществени 
поръчки и хоризонталното сътрудничество.

Изменение 572
Philippe Juvin
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Предложение за директива
Член 11 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Настоящата директива не се 
прилага за споразумение, сключено 
между повече възлагащи органи или 
групи от възлагащи органи, което 
предвижда в рамките на вътрешната 
организация на държавите членки 
прехвърлянето на правомощия между 
страните с цел изпълнението на 
задължение за осигуряване на 
обществена услуга.
Не се допуска никакво частно участие 
във възлагащите органи.

Or. fr

Обосновка

Изричното изключване на хоризонталното сътрудничество (член 11, параграф 4) 
поражда съмнения за това как стоят нещата с прехвърлянето на правомощията 
между публичните органи („интеркомуналност“ във френското право), което само по 
себе си не е обект на изрично изключване. Съобразно с това се предлага нов параграф, 
за да се изключи от приложното поле на настоящата директива прехвърлянето на 
правомощия между публичните органи.

Изменение 573
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Предвидените в параграфи 1–4 
изключения престават да действат 



AM\908711BG.doc 57/170 PE492.858v01-00

BG

от момента, в който се появи 
каквото и да е частно участие, което 
предизвиква задължението текущите 
поръчки да се отворят за конкуренция 
по редовните процедури за възлагане 
на обществени поръчки.

Or. de

Обосновка

Вследствие изменението на член 11, параграф 1, буква в) и параграф 3, буква в) от 
същия автор.

Изменение 574
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 575
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Отсъствието на всякаква форма на
частно участие и всички други условия 
по параграфи от 1 до 4 се проверява към 
момента на възлагането на поръчката 
или на сключването на споразумението.
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Or. en

Обосновка

Всички условия следва да се проверяват към момента на възлагането, не само 
частното участие.

Изменение 576
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 577
Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 578
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Предвидените в параграфи 1–4 
изключения престават да действат от 
момента, в който което и да е от 
кумулативните условия, посочени в 
тях, престане да се изпълнява, което 
предизвиква задължението текущите 
поръчки да се отворят за конкуренция 
по редовните процедури за възлагане на 
обществени поръчки.

Or. en

Изменение 579
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Предвидените в параграфи 1–4 
изключения престават да действат от 
момента, в който се появи каквото и да е 
частно участие, което предизвиква 
задължението текущите поръчки да се 
отворят за конкуренция по редовните 
процедури за възлагане на обществени 
поръчки, освен ако частното участие
в юридическото лице, което го 
превръща в свързано предприятие, е 
привлечено чрез която и да е от 
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процедурите, предвидени в 
настоящата директива или в другите 
директиви (заменящи Директива 
2004/17/ЕО).

Or. es

Изменение 580
Jens Rohde, Morten Løkkegaard

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато поръчката се отнася до 
изгаряне на отпадъци процентите, 
посочени в член 11, параграф 1, буква 
б), параграф 3, точка б) и параграф 4, 
буква в), са 50 %.

Or. en

Обосновка

Налице е особено безпокойство, че новата формулировка би могла да има вредни 
последици за изгарянето на отпадъци, което иначе се смята за благоприятен за 
околната среда начин за управление на отпадъците. Тъй като и в някои държави 
членки местните органи са задължени по закон да се справят с комуналните 
отпадъци, те са инвестирали значителни суми в инсталации за изгаряне; инвестиции, 
които не биха били търговски жизнеспособни, а с прага от 90 % ще им се наложи да 
откриват тръжна процедура за изгарянето на отпадъци, въпреки че няма реална 
търговска алтернатива, като се има предвид ниския частен капацитет.

Изменение 581
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Въпреки това прехвърлянето на 
задължения между организации от 
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публичния сектор е въпрос на 
вътрешна административна 
организация на държавите членки и 
не се подчинява на правилата за 
обществените поръчки.

Or. en

Изменение 582
Anna Hedh

Предложение за директива
Член 11а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11а
Поръчки за услуги, възлагани на 

основата на изключително право
Настоящата директива не се прилага 
за обществени поръчки за услуги, 
възлагани от възлагащ орган на друг 
възлагащ орган или на асоциация на 
възлагащи органи на основата на 
изключително право, което те 
упражняват по силата на 
публикувани законови, подзаконови 
или административни разпоредби, 
съвместими с Договорите.

Or. en

Обосновка

Повторно въвеждане на член 18 от действащата Директива 2004/18/ЕО. 
Настоящият член е важен за дейности от общ интерес, например хазарт (разрешени 
от държавата лотарии) и обезвреждането на отпадъци. Този член дава възможност 
органите да запазят някои дейности за конкретни техни (in house) дружества. 
Европейският съд прилага тази разпоредба по Дело C-360/96.

Изменение 583
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson



PE492.858v01-00 62/170 AM\908711BG.doc

BG

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – буква а) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) поръчки за строителство, които се 
субсидират директно от възлагащите 
органи с повече от 50 % и чиято 
прогнозна стойност без ДДС е по-
голяма или равна на 5 000 000 EUR, 
когато тези поръчки включват една от 
следните дейности:

а) поръчки за строителство, които се 
субсидират директно от възлагащите 
органи с повече от 50 % и чиято 
прогнозна стойност без ДДС е по-
голяма или равна на 8 000 000 EUR, 
когато тези поръчки включват една от 
следните дейности:

Or. en

Изменение 584
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обществени поръчки за услуги, които 
се субсидират пряко от възлагащите 
органи с повече от 50 %, чиято 
прогнозната стойност без ДДС е по-
голяма или равна на 200 000 EUR и 
които са свързани с обществена поръчка 
за строителство по смисъла на буква а).

б) обществени поръчки за услуги, които 
се субсидират пряко от възлагащите 
органи с повече от 50 %, чиято 
прогнозната стойност без ДДС е по-
голяма или равна на 400 000 EUR и 
които са свързани с обществена поръчка 
за строителство по смисъла на буква а).

Or. en

Изменение 585
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При спазване на член 346 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз настоящата 

1. При спазване на член 1, параграф 3, 
настоящата директива се прилага за 
възлагането на обществени поръчки и 
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директива се прилага за възлагането на 
обществени поръчки и конкурси за 
проект, организирани в областите на 
отбраната и сигурността, с изключение 
на следните поръчки:

конкурси за проект, организирани в 
областите на отбраната и сигурността, с 
изключение на следните поръчки:

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 586
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящата директива не се прилага 
за обществени поръчки и конкурси за
проект, освен за тези по параграф 1, 
доколкото защитата на основните 
интереси по сигурността на държава-
членка не може да се гарантира в 
процедура за възлагане на обществени 
поръчки по смисъла на настоящата 
директива.

2. Настоящата директива не се прилага
за обществени поръчки и конкурси за 
проект, които не са освободени 
съгласно параграф 1, когато:

а) защитата на основните интереси по 
сигурността на държава-членка не може 
да се гарантира в процедура за 
възлагане на обществени поръчки по 
смисъла на настоящата директива;

б) прилагането на настоящата 
директива би задължило държавата 
членка да предоставя информация, 
чието разгласяване тя счита за
противоречащо на нейни основни 
интереси в областта на 
сигурността; или
в) възлагането или изпълнението на 
поръчката или конкурса трябва да 
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бъде придружавано от специални 
мерки за сигурност в съответствие с 
действащите законови, подзаконови 
или административни разпоредби в 
съответната държава членка.

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 587
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 15 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Принципи на обществените поръчки Цел и принципи на обществените 
поръчки

Or. en

Изменение 588
Mitro Repo

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Във връзка с процедурата за възлагане 
на обществени поръчки органите за 
покупки гарантират, че на персонала, 
който извършва услугите или 
строителството по поръчките, 
предмет на процедурата, са осигурени 
достойни условия на труд и че 
процедурата за възлагане на 
обществени поръчки не води до 
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каквото и да било лошо отношение. 

Or. fi

Изменение 589
Sari Essayah

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта на настоящата директива е да 
осигурява ефективност на използване 
на публични средства, да насърчава 
високо качество на обществени 
поръчки, да засилва конкуренцията и 
функционирането на пазарите на 
обществени поръчки и да гарантира 
равни възможности за дружества и 
други доставчици при предлагането 
на обществени поръчки за доставки, 
услуги и строителство в условията на 
конкурентно наддаване в тръжни 
процедури за възлагане на обществени 
поръчки.

Or. en

Изменение 590
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обществените поръчки не се 
проектират с цел тяхното 
изключване от приложното поле на 
настоящата директива или 
изкуствено ограничаване на 
конкуренцията.

заличава се
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Or. fr

Изменение 591
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обществените поръчки не се проектират 
с цел тяхното изключване от 
приложното поле на настоящата 
директива или изкуствено ограничаване 
на конкуренцията.

Обществените поръчки не се проектират 
с цел тяхното изключване от 
приложното поле на настоящата 
директива или изкуствено ограничаване 
на конкуренцията. Процедурите следва 
винаги да са придружени от 
подходящи предпазни мерки, които да 
гарантират спазването на 
принципите на равнопоставеност и 
прозрачност, свободна конкуренция, 
публичност и ефективно управление 
на публичните средства.

Or. es

Изменение 592
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Икономическите оператори спазват 
социалното и трудово 
законодателство и нормите относно 
условията на труд, които важат в 
страната, в която се извършва 
строителството или се предоставят
услугата или продуктът, обект на 
тръжната процедура, както е 
предвидено в националното 
законодателство и/или в конвенциите 
на международното трудово право 
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относно условията на труд, посочени 
в приложение ХІ.

Or. fi

Изменение 593
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи следва да 
спазват разпоредбите относно 
забавата на плащания, установени в 
Директива 2011/7/ЕС.

Or. en

Изменение 594
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Икономическите оператори спазват 
задълженията, свързани със 
социалната закрила и защитата на 
заетостта, както и с условията на 
труд на мястото, където ще се 
осъществяват строителството
услугата или доставката, както е 
предвидено в законодателството на 
Съюза или в националното 
законодателство и/или в 
колективните споразумения или 
разпоредбите на международното 
трудово право, посочени в 
приложение XI.

Or. en
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Изменение 595
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Стратегията и сроковете за 
електронни обществени поръчки във 
връзка със задължителното 
въвеждане на електронни обществени 
поръчки до средата на 2016 г. следва 
да се приложат, както е предложено 
от Комисията. Ще бъде създадена 
леснодостъпна единна 
общоевропейска платформа с единна 
операционна система, предоставяща 
услуги на всички официални езици на 
ЕС.

Or. en

Изменение 596
Anna Hedh

Предложение за директива
Член 15 – параграфи 2а и 2б (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обществените поръчки се използват 
за постигане на интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж и за 
подпомагане на общите обществени 
цели, както и за предоставяне на 
висококачествени стоки и услуги. 
Право на публичните органи на 
всички равнища е да решават по какъв 
начин искат да осигурят възлагането 
и организирането на техните услуги.
По отношение на икономическите 
оператори се прилагат задължения, 
свързани със социалната закрила и 
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защитата на заетостта, както и с 
условията на трудна мястото, 
където се извършва строителството 
или се предоставят услугите или 
доставките, както е предвидено в 
националното законодателство, 
и/или колективните споразумения 
или разпоредбите на 
международното трудово право, 
посочени в приложение XI, и по-
специално Конвенция № 94 на МОТ.

Or. en

Изменение 597
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи се стремят към 
„най-добрата полза“ от политиката 
по възлагане на обществени поръчки. 
Това се постига чрез възлагане на 
обществената поръчка на 
икономически най-изгодната оферта.

Or. en

Изменение 598
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подробностите на договорите за 
обществени поръчки се оповестяват 
публично.

Or. en
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Изменение 599
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 600
Marian Harkin

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Текущият текст изглежда посочва, че при предоставянето на услуги, които в по-
голямата си част използват професионален персонал (като например инженерна 
консултантска дейност), може да се наложи екипите по проектите да бъдат 
определяни от кандидатите в заявлението за участие. На практика е невъзможно за 
дадена оферта да ангажира съответния персонал на този етап, като се вземе под 
внимание цялата продължителност на процедурата за подбор и възлагане.

Изменение 601
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 602
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

защитени предприятия или 
икономически оператори, чиято основна 
цел е интегрирането на работници с 
увреждания или в неравностойно 
положение, или да предвидят такива 
поръчки да бъдат изпълнявани по 
програми за създаване на защитени 
работни места, когато над 30 % от 
служителите на тези предприятия, 
икономически оператори или програми 
са лица с увреждания и/или в 
неравностойно положение. Понятието 
„лица в неравностойно положение“ 
включва, наред с другите, безработни, 
лица, за които представлява 
трудност да се интегрират в 
обществото, лица, изложени на риск 
от социално изключване, лица, 
принадлежащи към уязвими групи, и 
лица от малцинства в неравностойно 
положение.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 603
Vicente Miguel Garcés Ramón

Предложение за директива
Член 17 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да запазят 
правото на участие в процедури за 
възлагане на обществени поръчки за 
защитени предприятия или 
икономически оператори, чиято 
основна цел е интегрирането на 
работници с увреждания или в 
неравностойно положение, или да 

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

а) защитени предприятия, насърчавани 
и контролирани най-вече от 
сдружения с нестопанска цел, или да 
предвидят такива поръчки да бъдат 
изпълнявани по програми за създаване 
на защитени работни места, когато 
мнозинството от въпросните 
работници са лица с увреждания, 
които не могат да работят при 
обичайни условия или да намерят 
лесно работа на обичайния пазар 
поради естеството или сериозността 
на уврежданията си;
б) социални предприятия или 
програми, чиято основа цел е 
социалната и професионалната 
интеграция на работници в 
неравностойно положение, когато
над 30 % от служителите на тези 
икономически оператори или програми 
са лица в неравностойно положение.

В поканата за участие в състезателна 
процедура има позоваване на тази 
разпоредба.

В поканата за участие в състезателна 
процедура има позоваване на тази 
разпоредба.

В държавите членки, където 
обстоятелствата го налагат поради 
значителния брой трудоспособни, но 
икономически неактивни лица с 
увреждания, запазването на поръчки, 
споменато в буква а) по-горе, следва да 
е задължително поне що се отнася до 
броя поръчки или определен процент 
от тях, посочен от възлагащите 
органи или от други компетентни 
органи.

Or. es
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Изменение 604
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 605
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Независимо от разпоредбите в 
настоящата директива или в 
националното законодателство и без да 
се засягат задълженията, свързани с 
обявяването на възложените поръчки и 
с информацията за кандидати и 
оференти по смисъла на членове 48 и 53 
от настоящата директива, възлагащият 
орган не разкрива информация, 
предоставена му от икономическите 
оператори, която те са обозначили като 
поверителна, включително, но не само 
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оператори, която те са обозначили като 
поверителна, включително, но не само 
технически или търговски тайни и 
поверителните аспекти на офертите.

технически или търговски тайни и 
поверителните аспекти на офертите.

Or. en

Обосновка

Следва да бъде пояснено, че това правило не се прилага, ако възлагащият орган има 
право или е задължен да предаде съответната информация — например съгласно 
законовите разпоредби.

Изменение 606
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Освен ако не е предвидено друго в 
настоящата директива или в 
националното законодателство по
отношение на достъпа до информация и 
без да се засягат задълженията, свързани 
с обявяването на възложените поръчки 
и с информацията за кандидати и 
оференти по смисъла на членове 48 и 53 
от настоящата директива, възлагащият 
орган не разкрива информация и 
подробности от офертите, 
предоставени му от икономическите 
оператори.

Or. fr

Изменение 607
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab
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Предложение за директива
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Пояснение, че тази разпоредба не се прилага в случаите, когато възлагащият орган 
може и трябва да оповести тази информация в съответствие с други разпоредби, 
напр. в процедура по преразглеждане, по искане на надзорен орган или в надлежно 
съдебно производство.

Изменение 608
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Освен ако не е предвидено друго в 
настоящата директива или в 
националното законодателство по 
отношение на достъпа до информация и 
без да се засягат задълженията, свързани 
с обявяването на възложените поръчки 
и с информацията за кандидати и 

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

оференти по смисъла на членове 48 и 53 
от настоящата директива, възлагащият 
орган не разкрива информация, 
предоставена му от икономическите 
оператори, а именно технически или 
търговски тайни и поверителните 
аспекти на офертите.

Всяко нарушение на това задължение 
може да доведе до подвеждане под 
отговорност на възлагащия орган.

Or. fr

Обосновка

Утвърждаване на разпоредбите, отнасящи се до поверителността на 
информацията, която кандидатите или оферентите подават на възлагащия орган по 
време на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Възлагащият орган се 
подвежда под отговорност, в случай че разгласи поверителна информация, като 
технически и търговски тайни.

Изменение 609
Marian Harkin

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Това задължение следва да се изпълнява „напълно добросъвестно“ (uberrima fides), 
както вече съществува и в някои национални законодателства.

Изменение 610
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Възлагащите органи могат да 
поставят на икономическите 
оператори изисквания, целящи 
защитата на поверителния характер 
на информацията, която 
възлагащите органи предоставят в 
процедурата за възлагане на 
обществени поръчки.

2. Всяко нарушение на това 
задължение може да доведе до 
подвеждане под отговорност на 
възлагащия орган или на 
възложителя.

Or. fr

Изменение 611
Phil Prendergast

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Възлагащите органи могат да 
поставят на икономическите оператори 
изисквания, целящи защитата на 
поверителния характер на 
информацията, която възлагащите 
органи предоставят в процедурата за 
възлагане на обществени поръчки.

2. Възлагащите органи могат да 
поставят на икономическите оператори 
изисквания, целящи защитата на 
поверителния характер на 
информацията, която възлагащите 
органи предоставят в процедурата за 
възлагане на обществени поръчки, ако 
разкриването на подобна информация 
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би накърнило лоялната конкуренция.

Or. en

Изменение 612
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Настоящият член не създава 
пречки за публично оповестяване на 
сключените договори, включително 
на всички последващи промени.

Or. en

Изменение 613
Sergio Gaetano Cofferati

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Параграфи 1 и 2 от настоящия 
член не създават пречки за публично 
оповестяване на договорите, след 
тяхното сключване, включително на 
всички последващи промени.

Or. en

Изменение 614
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) телефон в случаите и 
обстоятелствата по параграф 6;

заличава се

Or. en

Обосновка

При тези процедури не се използва телефон; предпочитат се средства за 
комуникация, които са по-бързи и гарантират проследяването.

Изменение 615
Kerstin Westphal

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки може да направят 
задължително използването на 
електронните средства за 
комуникация и в други ситуации, 
освен предвидените в членове 32, 33, 
34, член 35, параграф 2, член 49, 
параграф 2 или член 51 от 
настоящата директива.

заличава се

Or. de

Обосновка

Следва да е възможно и в бъдеще да се подават оферти в писмена форма чрез 
изпращане по пощата. Трудно може да се очаква, че по-малки предприятия, които 
участват в европейски търгове от един до три пъти годишно, могат да си позволят и 
да осъвременяват непрекъснато необходимото техническо оборудване. Подобно 
задължение би могло да доведе до изтласкване от пазара на МСП в полза на големите
предприятия.

Изменение 616
Catherine Stihler
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Предложение за директива
Член 19 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Избраните средства за комуникация 
трябва да бъдат широко достъпни и да 
не ограничават достъпа на 
икономическите оператори до 
процедурата за обществената поръчка.

Избраните средства за комуникация 
трябва да бъдат широко достъпни, 
включително за хора с увреждания, и 
да не ограничават достъпа на 
икономическите оператори до 
процедурата за обществената поръчка.

Or. en

Изменение 617
Ádám Kósa

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Избраните средства за комуникация 
трябва да бъдат широко достъпни и да 
не ограничават достъпа на 
икономическите оператори до 
процедурата за обществената поръчка.

Избраните средства за комуникация 
трябва да бъдат широко достъпни, 
включително за хора с увреждания, и 
да не ограничават достъпа на 
икономическите оператори до 
процедурата за обществената поръчка.

Or. en

Изменение 618
Frank Engel, Wim van de Camp

Предложение за директива
Член 19 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се гарантира оперативната 
съвместимост на техническите формати 
и стандартите за процеси и съобщения 
особено в трансграничен контекст, 
Комисията е оправомощена да приема 

За да се гарантира оперативната 
съвместимост на техническите формати 
и стандартите за процеси и съобщения 
особено в трансграничен контекст, 
Комисията следва да препоръча
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делегирани актове в съответствие с 
член 89 за установяване на 
задължителното използване на 
специфични технически стандарти, поне 
по отношение на използването на 
електронно подаване на документи, 
електронни каталози и средства за 
електронно удостоверяване на 
самоличността.

използване на специфични технически 
стандарти, поне по отношение на 
използването на електронно подаване на 
документи, електронни каталози и 
средства за електронно удостоверяване 
на самоличността.

Or. en

Изменение 619
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 19 – параграф 6 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) заявките за участие в процедури за 
възлагане на обществени поръчки могат 
да бъдат направени писмено или по 
телефона; във втория случай трябва 
да се изпрати писмено потвърждение 
преди изтичането на установения 
срок за тяхното получаване;

а) заявките за участие в процедури за 
възлагане на обществени поръчки могат 
да бъдат направени писмено;

Or. en

Обосновка

При тези процедури не се използва телефон; предпочитат се средства за 
комуникация, които са по-бързи и гарантират проследяването.

Изменение 620
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 19 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавите членки гарантират, че най- 7. Държавите членки гарантират, че най-
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късно две години след датата, 
предвидена в член 92, параграф 1, 
всички процедури за възлагане на 
обществени поръчки по настоящата 
директива ще бъдат изпълнявани с 
използване на електронни средства за 
комуникация особено що се отнася до 
електронното подаване на документи в 
съответствие с изискванията на 
настоящия член.

късно четири години след датата, 
предвидена в член 92, параграф 1, 
всички процедури за възлагане на 
обществени поръчки по настоящата 
директива ще бъдат изпълнявани с 
използване на електронни средства за 
комуникация особено що се отнася до 
електронното подаване на документи в 
съответствие с изискванията на 
настоящия член.

Or. en

Обосновка

Този срок е много кратък.

Изменение 621
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 19 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавите членки гарантират, че най-
късно две години след датата, 
предвидена в член 92, параграф 1, 
всички процедури за възлагане на 
обществени поръчки по настоящата 
директива ще бъдат изпълнявани с 
използване на електронни средства за 
комуникация особено що се отнася до 
електронното подаване на документи в 
съответствие с изискванията на 
настоящия член.

7. Държавите членки гарантират, че най-
късно четири години след датата, 
предвидена в член 92, параграф 1, 
всички процедури за възлагане на 
обществени поръчки по настоящата 
директива ще бъдат изпълнявани с 
използване на електронни средства за 
комуникация особено що се отнася до 
електронното подаване на документи в 
съответствие с изискванията на 
настоящия член.

Or. de

Обосновка

Електронните обществени поръчки може да доведат до намаляване на разходите по 
операциите и до повишаване на прозрачността. Но все пак изискването използването 
на електронни средства за комуникация в процедурите за възлагане на обществена 
поръчка да се транспонира в националното законодателство само две години след 
приемането на директивата, е твърде амбициозно. Въвеждането на електронните 
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обществени поръчки е свързано с високи първоначални разходи, освен това 
възлагащите органи и предприятията трябва да приспособят към новите електронни 
системи.

Изменение 622
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 19 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавите членки гарантират, че 
най-късно две години след датата, 
предвидена в член 92, параграф 1, 
всички процедури за възлагане на 
обществени поръчки по настоящата 
директива ще бъдат изпълнявани с 
използване на електронни средства за 
комуникация особено що се отнася до 
електронното подаване на документи в 
съответствие с изискванията на 
настоящия член.

7. Държавите членки гарантират, че до 1 
януари 2017 г. най-малко 70 % от 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки по настоящата 
директива ще бъдат изпълнявани с 
използване на електронни средства за 
комуникация особено що се отнася до 
електронното подаване на документи 
в съответствие с изискванията на 
настоящия член.

Държавите членки гарантират, че до 
1 януари 2020 г. 100 % от процедурите
за възлагане на обществени поръчки по 
настоящата директива ще бъдат 
изпълнявани с използване на 
електронни средства за комуникация 
особено що се отнася до електронното 
подаване на документи в съответствие с 
изискванията на настоящия член.

Във връзка с възлагането на 
обществени поръчки за извършване на 
строителство държавите членки 
следва освен това да насърчават и 
системното използване на цифрови 
триизмерни представяния, като се 
придържат към общите срокове за 
въвеждане на електронни обществени 
поръчки, посочени в първата и 
втората алинеи.

Or. en
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Обосновка

Този двустепенен подход се счита за по-реалистична цел от предложената от 
Комисията цел и дава на възлагащите органи достатъчно време за планиране и 
изпълнение.

Изменение 623
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 19 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавите членки гарантират, че 
най-късно две години след датата, 
предвидена в член 92, параграф 1, 
всички процедури за възлагане на 
обществени поръчки по настоящата 
директива ще бъдат изпълнявани с 
използване на електронни средства за 
комуникация особено що се отнася до 
електронното подаване на документи
в съответствие с изискванията на 
настоящия член.

7. Държавите членки предприемат 
всички необходими стъпки, за да 
улеснят използването на електронни 
средства за комуникация, особено що 
се отнася до електронното подаване 
на документи, за всички процедури за 
възлагане на обществени поръчки по 
настоящата директива в съответствие с 
изискванията на настоящия член.

Or. en

Изменение 624
Peter Simon

Предложение за директива
Член 19 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавите членки гарантират, че най-
късно две години след датата, 
предвидена в член 92, параграф 1, 
всички процедури за възлагане на 
обществени поръчки по настоящата 
директива ще бъдат изпълнявани с 
използване на електронни средства за 
комуникация особено що се отнася до 

7. Държавите членки гарантират, че най-
късно четири години след датата, 
предвидена в член 92, параграф 1, 
всички процедури за възлагане на 
обществени поръчки по настоящата 
директива ще бъдат изпълнявани с 
използване на електронни средства за 
комуникация особено що се отнася до 
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електронното подаване на документи в 
съответствие с изискванията на 
настоящия член.

електронното подаване на документи в 
съответствие с изискванията на 
настоящия член.

Or. de

Изменение 625
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 19 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавите членки гарантират, че най-
късно две години след датата, 
предвидена в член 92, параграф 1, 
всички процедури за възлагане на 
обществени поръчки по настоящата 
директива ще бъдат изпълнявани с 
използване на електронни средства за 
комуникация особено що се отнася до 
електронното подаване на документи в 
съответствие с изискванията на 
настоящия член.

7. Държавите членки гарантират, че най-
късно три години след датата, 
предвидена в член 92, параграф 1, 
всички процедури за възлагане на 
обществени поръчки по настоящата 
директива ще бъдат изпълнявани с 
използване на електронни средства за 
комуникация особено що се отнася до 
електронното подаване на документи в 
съответствие с изискванията на 
настоящия член.

Or. fr

Изменение 626
Monica Luisa Macovei

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат 
правила за ефективно предотвратяване, 
откриване и незабавно отстраняване на 
конфликти на интереси, възникващи 
при провеждане на процедури за 
възлагане на обществени поръчки по 
настоящата директива, включително 
при проектирането и подготовката на 

1. Държавите членки въвеждат 
механизми за ефективно 
предотвратяване, откриване и незабавно 
отстраняване на действителни, 
потенциални или предполагаеми
конфликти на интереси, възникващи 
при провеждане на процедури за 
възлагане на обществени поръчки по 
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процедурата, изготвянето на 
документите за обществените поръчки, 
подбора на кандидати и оференти и
възлагането на поръчката, за да се 
избегне всяко изкривяване на 
конкуренцията и да се гарантира 
равнопоставеността на всички 
оференти.

настоящата директива, включително 
при проектирането и подготовката на 
процедурата, изготвянето на 
документите за обществените поръчки, 
подбора на кандидати и оференти,
възлагането на поръчката и на етапа на 
изпълнение, за да се избегне всяко 
изкривяване на конкуренцията и да се 
гарантира равнопоставеността на всички 
оференти.

Or. en

Изменение 627
Phil Prendergast

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат 
правила за ефективно предотвратяване, 
откриване и незабавно отстраняване на 
конфликти на интереси, възникващи 
при провеждане на процедури за 
възлагане на обществени поръчки по 
настоящата директива, включително 
при проектирането и подготовката на 
процедурата, изготвянето на 
документите за обществените поръчки, 
подбора на кандидати и оференти и 
възлагането на поръчката, за да се 
избегне всяко изкривяване на 
конкуренцията и да се гарантира 
равнопоставеността на всички 
оференти.

1. Държавите членки предвиждат 
правила за ефективно предотвратяване, 
откриване и незабавно отстраняване на 
конфликти на интереси, възникващи 
при провеждане на процедури за 
възлагане на обществени поръчки по 
настоящата директива, включително 
при предварителните пазарни 
консултации, проектирането и 
подготовката на процедурата, 
изготвянето на документите за 
обществените поръчки, подбора на 
кандидати и оференти и възлагането на 
поръчката, за да се избегне всяко 
изкривяване на конкуренцията и да се 
гарантира равнопоставеността на всички 
оференти.

Or. en

Изменение 628
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp
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Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Понятието за конфликт на интереси 
включва като минимум всяка ситуация, 
при която категориите лица по параграф 
2 имат пряк или косвен личен интерес 
от резултата от процедурата за 
възлагане на обществени поръчки, за 
който може да се предположи, че пречи 
на безпристрастното и обективно 
изпълнение на техните задължения.

Понятието за конфликт на интереси 
включва като минимум всяка ситуация, 
при която категориите лица по параграф 
2 имат пряк или косвен общ интерес от 
резултата от процедурата за възлагане 
на обществени поръчки, за който може 
да се предположи, че пречи на 
безпристрастното и обективно 
изпълнение на техните задължения.

Or. en

Изменение 629
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Понятието за конфликт на интереси 
включва като минимум всяка 
ситуация, при която категориите лица 
по параграф 2 имат пряк или косвен 
личен интерес от резултата от 
процедурата за възлагане на обществени 
поръчки, за който може да се 
предположи, че пречи на 
безпристрастното и обективно 
изпълнение на техните задължения.

Понятието за конфликт на интереси 
включва всяка ситуация, при която 
категориите лица по параграф 2 имат 
пряк или косвен личен интерес от 
резултата от процедурата за възлагане 
на обществени поръчки, за който може 
да се предположи, че пречи на 
безпристрастното и обективно 
изпълнение на техните задължения.

Or. fr

Изменение 630
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Понятието за конфликт на интереси 
включва като минимум всяка 
ситуация, при която категориите лица 
по параграф 2 имат пряк или косвен 
личен интерес от резултата от 
процедурата за възлагане на обществени 
поръчки, за който може да се 
предположи, че пречи на 
безпристрастното и обективно 
изпълнение на техните задължения.

Понятието за конфликт на интереси 
включва всяка ситуация, при която 
категориите лица по параграф 2 имат 
пряк или косвен личен интерес от 
резултата от процедурата за възлагане 
на обществени поръчки, за който може 
да се предположи, че пречи на 
безпристрастното и обективно 
изпълнение на техните задължения.

Or. en

Изменение 631
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на настоящия член „лични
интереси“ означава всякакви семейни,
емоционални, икономически, 
политически или други общи 
интереси с кандидатите или 
оферентите, включително конфликт на 
професионални интереси.

За целите на настоящия член „общи
интереси“ означава всякакви общи
икономически интереси или семейни
връзки с кандидатите или оферентите, 
включително конфликт на 
професионални интереси.

Or. en

Изменение 632
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на настоящия член „лични 
интереси“ означава всякакви семейни, 

Като „лични интереси“ се разглеждат
имуществени или финансови общи 
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емоционални, икономически, 
политически или други общи интереси 
с кандидатите или оферентите, 
включително конфликт на 
професионални интереси.

интереси с кандидатите или оферентите
или преимущества, произтичащи от 
преки финансови плащания, свързани 
със заетост, трудов договор, 
инвестиции и участие в дейности, 
предвидени в договорите.

Or. fr

Изменение 633
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 21 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) председателя на възлагащия орган и 
членовете на взимащите решения 
структури на възлагащия орган, 
които, въпреки че не е задължително 
да участват в провеждането на 
процедурата за възлагане на 
обществени поръчки, могат да 
оказват влияние върху резултата от 
нея.

заличава се

Or. fr

Изменение 634
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 21 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) председателя на възлагащия орган и 
членовете на взимащите решения 
структури на възлагащия орган, 
които, въпреки че не е задължително да 
участват в провеждането на 
процедурата за възлагане на обществени 
поръчки, могат да оказват влияние 

б) председателя на възлагащия орган, 
който, въпреки че не е задължително да 
участва в провеждането на процедурата 
за възлагане на обществени поръчки, 
може да оказва влияние върху 
резултата от нея.
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върху резултата от нея.

Or. en

Обосновка

„Членове на взимащите решения структури“ означава местни общински съветници, 
депутати, излъчени от областта и на национално ниво — едно много широко 
определение, което създава голяма бюрокрация. В повечето държави членки са 
въведени други инструменти, които са приспособени по-добре към нуждите на 
борбата с корупцията.

Изменение 635
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 21 – параграф 3 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) кандидатите и оферентите се 
задължават да подават в началото на 
процедурата за възлагане на обществени 
поръчки декларация за съществуването 
на привилегировани връзки с лицата по 
параграф 2, буква б), които е вероятно 
да поставят тези лица в ситуация на 
конфликт на интереси; възлагащият 
орган се задължава да посочи в 
индивидуалния доклад по член 85 дали 
всеки кандидат или оферент е подал 
декларация.

б) кандидатите и оферентите, като 
например директори на дружества 
или всяко друго лице, което има 
правомощия да взема решения, както 
и правомощия или контрол по 
отношение на кандидата или 
оферента, се задължават да подават в 
началото на процедурата за възлагане на 
обществени поръчки декларация за 
съществуването на привилегировани 
връзки с лицата по параграф 2, буква б), 
които е вероятно да поставят тези лица в 
ситуация на конфликт на интереси; 
възлагащият орган се задължава да 
посочи в индивидуалния доклад по член 
85 дали всеки кандидат или оферент е 
подал декларация.

Or. en

Изменение 636
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Предложение за директива
Член 21 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато бъдат установени 
привилегировани връзки, възлагащият 
орган се задължава незабавно да 
уведоми надзорния орган, определен в 
съответствие с член 84, и да вземе 
съответните мерки, за да се избегне 
всякакво неправомерно влияние върху 
процеса на възлагане и да се осигури 
равнопоставеността на кандидатите 
и оферентите. Когато конфликтът 
на интереси не може ефективно да се 
отстрани с други средства, 
засегнатият кандидат или оферент 
се изключва от процедурата.

заличава се

Or. en

Изменение 637
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 21 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато бъдат установени 
привилегировани връзки, възлагащият 
орган се задължава незабавно да 
уведоми надзорния орган, определен в 
съответствие с член 84, и да вземе 
съответните мерки, за да се избегне 
всякакво неправомерно влияние върху 
процеса на възлагане и да се осигури 
равнопоставеността на кандидатите и 
оферентите. Когато конфликтът на 
интереси не може ефективно да се 
отстрани с други средства, 
засегнатият кандидат или оферент 
се изключва от процедурата.

Когато бъдат установени 
привилегировани връзки, възлагащият 
орган се задължава незабавно да вземе 
съответните мерки, за да се избегне
всякакво неправомерно влияние върху 
процеса на възлагане, да документира 
тези мерки по подходящ начин и да 
осигури равнопоставеността на 
кандидатите и оферентите.

Or. en
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Обосновка

Разпоредбите са твърде бюрократични. Последното изречение е излишно, тъй като 
първото е достатъчно ясно. Основният приоритет е прозрачността.

Изменение 638
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 21 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато бъдат установени 
привилегировани връзки, възлагащият 
орган се задължава незабавно да 
уведоми надзорния орган, определен в 
съответствие с член 84, и да вземе 
съответните мерки, за да се избегне 
всякакво неправомерно влияние върху 
процеса на възлагане и да се осигури 
равнопоставеността на кандидатите и 
оферентите. Когато конфликтът на 
интереси не може ефективно да се 
отстрани с други средства, засегнатият 
кандидат или оферент се изключва от 
процедурата.

Когато бъдат установени 
привилегировани връзки, възлагащият 
орган се задължава незабавно да вземе 
съответните мерки, за да се избегне
всякакво неправомерно влияние върху 
процеса на възлагане и да се осигури 
равнопоставеността на кандидатите и 
оферентите. Когато конфликтът на 
интереси не може ефективно да се 
отстрани с други средства, засегнатият 
кандидат или оферент се изключва от 
процедурата.

Or. en

(Вж. заличаването на член 84)

Изменение 639
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 21 – параграф 3 – алинея 3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
лице, което добросъвестно докладва 
за неразкрити конфликти на 
интереси на други членове на 
персонала, посочени в параграф 2, 
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буква а), има право на защита срещу 
репресивни мерки. Репресивна мярка 
означава всяко пряко или непряко 
действие с цел вреда, изказано, 
отправено като заплаха или 
предприето срещу дадено лице, в 
следствие на подобно действие.

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва да въведат добре функционираща система за подаване на 
сигнали за нарушения, за да гарантират, че тези разпоредби имат някакво 
въздействие.

Изменение 640
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 21 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всички взети мерки по настоящия 
член се документират в 
индивидуалния доклад по член 85.

заличава се

Or. en

Обосновка

Разпоредбите са твърде бюрократични, така че една от целите на това изменение е 
опростяването им с цел постигане на по-добра ефективност на разходите.

Изменение 641
Monica Luisa Macovei

Предложение за директива
Член 21 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите членки следва да 
гарантират, че са въведени 
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подходящи механизми за 
предотвратяване, откриване и 
отстраняване на ситуации на 
конфликти на интереси. Подобни 
механизми могат да включват 
използването на технологични 
решения.

Or. en

Изменение 642
Anna Hedh

Предложение за директива
Член 21 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите членки, които 
осигуряват защита за държавни 
служители, подаващи сигнали за 
нередности, с цел борба с корупцията 
и с други нарушения на гражданското 
право и/или престъпления (в рамките 
на публичния сектор), могат да 
изискат на служител, назначен от 
икономически оператор, да бъде 
осигурена равностойна защита, ако 
икономическият оператор извършва 
публично финансирани услуги.

Or. en

Изменение 643
Monica Luisa Macovei

Предложение за директива
Член 21 – параграф 4б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Държавите членки следва да 
предприемат необходимите мерки, за 
да гарантират ефективна и 
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навременна правна защита, както и 
прилагането на ефективни, 
възпиращи и съразмерни санкции, в 
случай че правилата относно
конфликта на интереси са нарушени. 
Правната защита и санкциите следва 
да включват анулиране на договорите 
за обществените поръчки, сключени в 
нарушение на правилата относно 
конфликт на интереси, и 
отговорност за вреди.

Or. en

Изменение 644
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 21а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 21а
Защита на лица, подаващи сигнали за 

нарушения
Агенциите и органите за обществени 
поръчки следва да въведат вътрешни 
процедури за персонала във връзка с 
подаването на сигнали за нарушения, 
за да гарантират, че:
а) всеки член на персонала 
(включително работници на временни 
и постоянни трудови договори, 
стажанти и консултанти), който 
добросъвестно разкрива всякакви 
материални нарушения, е защитен 
от всякакви форми на репресивни 
мерки, тормоз или действия, 
причиняващи вреда;
б) поверителността на лицата, 
подаващи сигнали за нарушения, се 
запазва, освен по изричен отказ от 
тяхна страна;
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в) съществуват подходящи 
механизми, чрез които да се докладва 
за нарушения, като линии за помощ и 
електронни формуляри;
г) лице, подавало сигнал за нарушение,
срещу което са предприети 
репресивни мерки, има право на 
справедливо изслушване пред 
безпристрастен съд, и получава пълно 
обезщетение; лицата, които 
извършват репресивни действия, са 
надлежно санкционирани;
д) разкриването на нарушения се 
разследва по установения ред и се 
предприемат корективни действия 
(ако е подходящо), а лицата, 
подаващи сигнали за нарушения, имат 
възможност да участват в тези 
процедури;
е) управителите трябва да докажат, 
че всички действия, предприети 
срещу лицата, подаващи сигнали за 
нарушения, са били мотивирани от 
причини, различни от докладването 
за нарушение;
ж) извършените добросъвестно, 
неточните разкрития са защитени; 
разкритията, за които е установено, 
че са подадени недобросъвестно, не са 
защитени;
з) ръководството и персонала следва 
да са подходящо обучени относно 
правата, политиките и процедурите, 
свързани с лицата, подаващи сигнали 
за нарушения;
и) политиките за лицата, подаващи 
сигнали за нарушения, се наблюдават 
и оценяват периодично от независими 
органи;
й) външното сигнализиране за 
нарушения до длъжностни лица на 
избираеми постове, НПО, медии и 
други съответни страни е защитено, 
ако вътрешните канали за това не 
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функционират или не съществуват.

Or. en

Изменение 645
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Предложение за директива
Член 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 22 заличава се
Неправомерни действия
Кандидатите се задължават в 
началото на процедурата да 
представят клетвена декларация, че 
не са предприели и няма да 
предприемат действия за:
а) неправомерно оказване на влияние 
върху процеса на вземане на решения 
на възлагащия орган или получаване 
на поверителна информация, която 
може да им осигури неправомерни 
предимства в процедурата за 
възлагане на обществени поръчки;
б) влизане в съглашения с други 
кандидати и оференти, целящи 
изкривяване на конкуренцията;
в) умишлено предоставяне на 
подвеждаща информация, която 
може да окаже съществено влияние 
върху решенията по отношение на 
изключването, подбора или 
възлагането.

Or. en

Обосновка

За да се опростят процедурите за фирмите, член 22 е обединен с член 59 — Паспорт 
за обществени поръчки. Целта на паспорта е да бъде използван от всички фирми като 
единен стандартен документ. Поради това е целесъобразно да се намали 
административната тежест, като се обединят двата члена.
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Изменение 646
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 22 заличава се
Неправомерни действия
Кандидатите се задължават в 
началото на процедурата да 
представят клетвена декларация, че 
не са предприели и няма да 
предприемат действия за:
а) неправомерно оказване на влияние 
върху процеса на вземане на решения 
на възлагащия орган или получаване 
на поверителна информация, която 
може да им осигури неправомерни 
предимства в процедурата за 
възлагане на обществени поръчки;
б) влизане в съглашения с други 
кандидати и оференти, целящи 
изкривяване на конкуренцията;
в) умишлено предоставяне на 
подвеждаща информация, която 
може да окаже съществено влияние 
върху решенията по отношение на 
изключването, подбора или 
възлагането.

Or. en

Изменение 647
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 22 – параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

Уточняване на разпоредбите във връзка с неправомерните действия.

Изменение 648
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Дял 1 – глава 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глава IIа
Третиране на необхванати от 
международни задължения доставки 
и услуги
Член 22а
Отстраняване на оферти, които 
предлагат необхванати от 
международни задължения доставки 
и услуги
1. По искане на възлагащите органи 
Комисията преценява дали да одобри 
— за поръчките с прогнозна стойност 
най-малко 5 000 000 евро без данък 
върху добавената стойност (ДДС) —
отстраняване от процедурите по 
възлагане на обществени поръчки на 
офертите, с които се предлагат 
доставки и услуги с произход извън 
Съюза, ако стойността на 
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необхванатите от международни 
задължения доставки или услуги 
надвишава 50 % от общата стойност 
на доставките или услугите по 
офертата, при посочените по-долу 
условия.
2. Когато възлагащите органи 
възнамеряват да поискат 
отстраняване на определени оферти 
от процедурите за възлагане на 
обществени поръчки въз основа на 
параграф 1, те посочват това в 
обявлението за поръчка, публикувано в 
съответствие с член 47.
Възлагащите органи изискват от 
оферентите да предоставят 
информация за произхода и 
стойността на доставките и/или 
услугите, предложени в офертата.
Комисията може да приема актове за 
изпълнение, с които да установява 
стандартните формуляри за 
декларациите за произхода на 
доставките и услугите.
Актовете за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране, посочена в член 91, 
параграф 2.
Когато възлагащите органи 
получават оферти, които отговарят 
на условията по параграф 1 и за 
които те възнамеряват да поискат 
отстраняване поради тази причина, 
те уведомяват Комисията. По време 
на процедурата за уведомяване 
възлагащият орган може да 
продължат разглеждането на 
офертите.
Уведомлението се изпраща по 
електронен път чрез стандартен 
формуляр. Комисията приема актове 
за изпълнение за установяване на 
стандартните формуляри. Актовете 
за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
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консултиране, посочена в член 91, 
параграф 2. Стандартният формуляр 
съдържа следната информация:
а) наименование и данни за контакт 
на възлагащия орган;
б) описание на обекта на поръчката;
в) наименование и данни за контакт 
на икономическия оператор, за чиято 
оферта се планира отстраняване;
г) информация за произхода на 
икономическия оператор, доставките 
и/или услугите и стойността им;
Комисията може да поиска 
допълнителна информация от 
възлагащия орган.
Информацията се представя в срок 
от осем работни дни, който започва 
да тече от първия работен ден след 
датата на получаване на искането за 
допълнителна информация. Ако в 
този срок Комисията не получи 
исканата информация, срокът по 
параграф 3 се спира, докато 
Комисията получи информацията.
3. За поръчките по параграф 1 
Комисията приема акт за изпълнение 
за одобряване на планираното 
отстраняване в срок от два месеца, 
който започва да тече от първия 
работен ден след датата на 
получаване на информацията. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 91, 
параграф 2а. Този срок може да бъде 
удължен еднократно с най-много два 
месеца в определени случаи с 
надлежно обосновани мотиви, по-
специално ако информацията, която 
се съдържа в уведомлението или в 
приложените към него документи, е 
непълна или неточна, или ако 
представените факти претърпят 
значителни промени. Ако след 
изтичането на двумесечния срок или 
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на съответния удължен срок 
Комисията не е приела решение за 
одобряване или отхвърляне на 
отстраняването, се смята, че тя е 
отхвърлила отстраняването.
4. Когато приема актовете за 
изпълнение съгласно параграф 3, 
Комисията одобрява планираното 
изключване в следните случаи:
а) когато международното 
споразумение за достъп до пазара в 
областта на обществените поръчки 
между Съюза и държавата, от която 
произхождат стоките и/или 
услугите, съдържа наложени от 
Съюза изрични ограничителни 
условия за достъп до пазара за 
стоките и/или услугите, за които се 
планира изключване;
б) когато няма споразумение по 
буква а) и третата държава 
поддържа ограничителни мерки при 
възлагането на поръчки, поради което 
липсва значителна степен на 
взаимност при отварянето на пазара 
между Съюза и съответната трета 
държава.
За целите на буква б) се смята, че 
значителна степен на взаимност 
липсва, когато ограничителните 
мерки при възлагането на поръчки 
водят до тежка и трайна 
неравнопоставеност за икономически 
оператори, стоки и услуги от Съюза.
При приемането на актове за 
изпълнение съгласно параграф 3 
Комисията не одобрява планирано 
изключване, когато то би довело до 
неспазване на задълженията за 
осигуряване на достъп до пазара, 
които Съюзът е поел в 
международните си споразумения.
5. Когато преценява дали липсва 
значителна степен на взаимност, 
Комисията проучва следните 
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аспекти:
а) до каква степен 
законодателството в областта на 
обществените поръчки на 
съответната държава осигурява 
прозрачност съгласно 
международните норми в тази 
област и не допуска неравнопоставено 
третиране на икономически 
оператори, стоки и услуги от Съюза;
б) до каква степен публичните органи 
и/или отделните възлагащи органи 
поддържат или възприемат спрямо 
икономически оператори, стоки и 
услуги от Съюза практики на 
неравнопоставено третиране.
6. Преди да вземе решение по 
параграф 3, Комисията изслушва 
засегнатите оференти.
7. Възлагащите органи, които са 
изключили оферти съгласно 
параграф 1, посочват това в 
обявлението за възложена поръчка, 
което те публикуват съгласно член 48 
от настоящата директива.
Член 22б
Правила за произход
1. Произходът на даден продукт се 
определя съгласно членове 22—26 от 
Регламент (ЕИО) № 2913/92 на 
Съвета от 12 октомври 1992 г.
относно създаване на Митнически 
кодекс на Общността.
2. Произходът на дадена услуга се 
определя въз основа на произхода на 
физическото или юридическото лице, 
което я предоставя.
3. За целите на настоящата 
директива доставките и услугите с 
произход от държавите от 
Европейското икономическо 
пространство, които не са държави 
— членки на Европейския съюз, се 
третират като стоките и услугите с 
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произход от държавите членки.
Член 22в
Прилагане на условията на взаимност
Възлагането на поръчки на 
икономически оператор в нарушение 
на актовете за изпълнение на 
Комисията, приети съгласно член 22а 
при планирано изключване, 
оповестено от възлагащите органи, се 
обявява за недействително по 
смисъла на Директива 2007/66/EО.

Or. en

Изменение 649
Marc Tarabella

Предложение за директива
Дял 1 – глава 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глава ІІ а 
Правила за взаимност
Член 22а
Изключване от възлагащите органи 
на оферти, включващи необхванати 
от международни задължения стоки 
и услуги
1. Възлагащите органи преценяват 
дали е уместно да се изключат от 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки оферти, които 
включват строителство, доставки 
или услуги от трети държави, 
необвързани с международно 
споразумение, ако стойността на 
строителството, доставките или 
услугите, необхванати от 
международни задължения, 
представлява повече от 50 % от 
общата стойност на 
строителството, доставките или 
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услугите, включени в офертата, при 
спазване на настоящия член.
Оферта от трета държава, 
необвързана с международно 
споразумение, автоматично се 
отхвърля, ако цената е с повече от 
30 % по-ниска от средната цена или 
разходи на останалите оферти.
2. Възлагащите органи могат да 
изискват от оферентите да 
представят информация за произхода 
и стойността на строителството, 
доставките или услугите, 
предложени в офертата. Те приемат 
клетвените декларации като 
предварително доказателство, че 
офертите не може да бъдат 
изключени съгласно параграф 1. 
Възлагащият орган може по всяко 
време на процедурата да поиска от 
даден оферент да представи цялата 
необходима документация или част 
от нея, когато това изглежда 
необходимо за осигуряване на 
правилното протичане на 
процедурата. Ако възлагащите органи 
получат оферти, отговарящи на 
условията по параграф 1, които 
възнамеряват да изключат, те 
уведомяват за това Комисията. По 
време на процедурата за уведомяване 
възлагащите органи могат да 
продължат разглеждането на 
офертите. Уведомлението се 
изпраща по електронен път чрез 
стандартен формуляр. Комисията 
може да приема актове за изпълнение, 
с които да установява стандартните 
формуляри за декларациите за 
произхода на строителството, 
доставките или услугите. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране, предвидена в член 91, 
параграф 2. Стандартният формуляр 
съдържа следната информация:
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а) наименование и данни за контакт 
на възлагащия орган;
б) описание на обекта на поръчката;
в) наименование и данни за контакт 
на икономическия оператор, за чиято 
оферта се планира изключване;
г) информация за произхода на 
икономическия оператор, 
строителството, доставките или 
услугите и за тяхната стойност.
3. Ако Комисията не одобри 
решението на възлагащия орган за 
изключване на оферта съгласно 
параграф 1, тя трябва да съобщи 
своето мотивирано неодобрение в 
срок от 15 дни, считано от първия 
работен ден след датата, на която 
Комисията е получила 
уведомлението. Този срок може да 
бъде удължен еднократно най-много с 
15 дни в определени случаи с 
надлежно обосновани мотиви, по-
специално ако информацията, която 
се съдържа в уведомлението или в 
приложените към него документи, е 
непълна или неточна, или ако 
представените факти претърпят 
значителни промени. Ако след 
изтичане на този 30-дневен срок 
Комисията не е приела решение, 
одобряващо или отхвърлящо 
изключването, то същото се счита за 
одобрено от Комисията.
4. Изключването от процедурите по 
възлагане на поръчки на оферти, 
включващи строителство, доставки 
или услуги, трябва да отговаря на 
следните условия:
а) когато международното 
споразумение за достъп до пазара в 
областта на обществените поръчки 
между Съюза и държавата, от която 
произхождат стоките или услугите, 
съдържа наложени от Съюза изрични 
ограничителни условия за достъп до 
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пазара за стоките и услугите, за 
които се планира изключване;
б) когато няма споразумение по 
буква а) и третата държава 
поддържа ограничителни мерки при 
възлагането на поръчки, поради което 
липсва значителна степен на 
взаимност при отварянето на пазара 
между Съюза и съответната трета 
държава.
За целите на буква б) се смята, че 
значителна степен на взаимност 
липсва, когато ограничителните 
мерки при възлагането на поръчки 
водят до тежка и трайна 
неравнопоставеност за 
икономическите оператори, 
строителството, доставките и 
услугите от Съюза.
5. Преди да вземе решение по 
параграф 3, Комисията изслушва 
засегнатите възлагащи органи.
Член 22б 
Прилагане на условията за взаимност
Договори, сключени с икономически 
оператор в нарушение на одобрението 
на Комисията да изключи дадена 
оферта съгласно член 22а, след 
уведомяване за намерението за 
изключване от възлагащите органи, се 
обявяват за недействителни по 
смисъла на Директива 2007/66/ЕО.

Or. fr

Изменение 650
Riikka Manner

Предложение за директива
Член 23 – параграф 1a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

В настоящата икономическа ситуация има нужда от нови ефективни инструменти 
за организиране на обществените услуги. Услугата система с ваучери е един 
допълнителен начин за това. Тя е от полза за МСП, тъй като системата с ваучери за 
услуги е много леснодостъпна. Услугата дава свобода на избор на гражданина, който 
може да реши кой да бъде доставчикът на услуги. Очевидно системата с ваучери за 
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услуги е полезна и за органите.

Изменение 651
Wim van de Camp

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не е необходимо възлагащите органи 
да публикуват покана за участие в 
състезателна процедура, когато 
включват в състезателната 
процедура с договаряне или 
състезателен диалог всички оференти 
и само оферентите, които 
удовлетворяват критериите 
на членове 55—65 и които при 
предишното си участие в открита 
или ограничена процедура са 
представили оферти, отговарящи на 
изискванията на процедурата за 
представяне на оферти.

Or. en

Изменение 652
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да позволят
на възлагащите органи да прилагат 
партньорства за иновации съгласно 
регламентираното в настоящата 
директива.

Държавите членки позволяват на 
възлагащите органи да прилагат 
партньорства за иновации съгласно 
регламентираното в настоящата 
директива.

Or. en



AM\908711BG.doc 111/170 PE492.858v01-00

BG

Обосновка

Насърчаването на гъвкавостта при избор на процедури и насърчаването на 
иновативни практики за възлагане на обществени поръчки са ключови приоритети в 
настоящото действие за осъвременяване. В този смисъл транспонирането на най-
важните процедури следва да бъде задължително и еднакво във всички държави 
членки, за да се гарантират условия на равнопоставеност.

Изменение 653
Frank Engel, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да позволят
на възлагащите органи да прилагат 
партньорства за иновации съгласно 
регламентираното в настоящата 
директива.

Държавите членки позволяват на 
възлагащите органи да прилагат 
партньорства за иновации съгласно 
регламентираното в настоящата 
директива.

Or. fr

Изменение 654
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1 – алинея 3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
възлагащите органи прилагат 
състезателна процедура с договаряне 
или състезателен диалог, когато 
обществената поръчка може да 
включва прехвърляне на предприятие.

Or. de
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Изменение 655
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1 – алинея 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да позволят на 
възлагащите органи да използват 
състезателна процедура с договаряне 
или състезателен диалог във всеки от 
следните случаи:

Държавите членки могат да позволят на 
възлагащите органи да използват 
състезателна процедура с договаряне 
или състезателен диалог (членове 27 и 
28), при условие че това не води до 
нарушаване на конкуренцията или до 
дискриминация.

Or. da

Изменение 656
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да позволят
на възлагащите органи да използват 
състезателна процедура с договаряне 
или състезателен диалог във всеки от
следните случаи:

Държавите членки позволяват на 
възлагащите органи да използват 
състезателна процедура с договаряне 
или състезателен диалог в следните 
случаи:

а) по отношение на строителство, при 
което предметът на договора за 
строителство обхваща както 
проектирането, така и изпълнението 
на строителство по смисъла на член 
2, параграф 8 или когато за 
установяването на правния или 
финансовия състав на проекта се 
налага договаряне;

а) по отношение на строителство, 
доставки или услуги, които 
отговарят на един от следните 
критерии:

б) при обществените поръчки за 
строителство, при които 
строителството се осъществя 
единствено за целите на проучвания, 
иновации, експериментална или 

i) когато потребностите на 
възлагащия орган не могат да бъдат 
задоволени без адаптиране на налични 
лесно достъпни решения;
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развойна дейност, а не с цел 
осигуряване на печалба или 
възстановяване на разходи за 
научноизследователска и развойна 
дейност;
в) по отношение на услуги и доставки, 
при които техническите спецификации 
не могат да бъдат установени с 
необходимата точност във връзка с 
някой от стандартите, европейските 
технически одобрения, общите 
технически спецификации или 
техническите спецификации по смисъла 
на точки 2—5 от приложение VIII;

ii) включват проектиране и 
иновативни решения;

г) при нередовни или неприемливи 
оферти по смисъла на член 30, 
параграф 2, буква а) в отговор на
открита или ограничена процедура;

iii) поръчката не може да бъде 
възложена без предварително
договаряне, поради специфични 
обстоятелства, свързани с 
естеството и сложността или с 
правния или финансовия състав, или 
поради рисковете, свързани с тях;

д) поръчката не може да бъде 
възложена без предварително 
договаряне поради специфични 
обстоятелства, свързани с 
естеството и сложността на 
строителството, доставките или 
услугите или със съответните им 
рискове.

iv) техническите им спецификации не 
могат да бъдат установени с 
необходимата точност от възлагащия 
орган във връзка с някой от 
стандартите, европейските технически 
одобрения, общите технически 
спецификации или техническите 
спецификации по смисъла на точки 2—5 
от приложение VIII;

б) по отношение на строителство, 
доставки или услуги, за които в 
отговор на открита или ограничена 
процедура са представени единствено 
нередовни или неприемливи оферти. В 
тези случаи не е необходимо 
възлагащите органи да публикуват 
обявление за обществена поръчка, 
като включват в процедурата на 
договаряне всички оференти и само 
оферентите, които удовлетворяват 
критериите, установени в членове 
55—63 и които при предишното си 
участие в открита или ограничена 
процедура са представили оферти, 
отговарящи на изискванията на 
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процедурата за възлагане на 
обществената поръчка.

Or. en

Обосновка

Това изменение повишава гъвкавостта при договарянето. Насърчаването на 
гъвкавостта при избор на процедури и насърчаването на иновативни практики за 
възлагане на обществени поръчки са ключови приоритети в настоящото действие за 
осъвременяване. В този смисъл транспонирането на най-важните процедури следва да 
бъде задължително и еднакво във всички държави членки, за да се гарантират условия 
на равнопоставеност.

Изменение 657
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1 – алинея 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да позволят
на възлагащите органи да използват 
състезателна процедура с договаряне 
или състезателен диалог във всеки от 
следните случаи:

Държавите членки позволяват на 
възлагащите органи да използват 
състезателна процедура с договаряне 
или състезателен диалог във всеки от 
следните случаи:

Or. de

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 имат възможността да изберат този вид 
процедура.

Изменение 658
Frank Engel, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1 – алинея 4 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да позволят
на възлагащите органи да използват 
състезателна процедура с договаряне 
или състезателен диалог във всеки от 
следните случаи:

Държавите членки позволяват на 
възлагащите органи да използват 
състезателна процедура с договаряне 
или състезателен диалог във всеки от 
следните случаи:

Or. fr

Изменение 659
Wim van de Camp

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1 – алинея 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да позволят
на възлагащите органи да използват 
състезателна процедура с договаряне 
или състезателен диалог във всеки от 
следните случаи:

Държавите членки позволяват на 
възлагащите органи да използват 
състезателна процедура с договаряне 
или състезателен диалог във всеки от 
следните случаи:

Or. nl

Изменение 660
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1 – алинея 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) по отношение на строителство, 
при което предметът на договора за 
строителство обхваща както 
проектирането, така и изпълнението 
на строителство по смисъла на 
член 2, параграф 8 или когато за
установяването на правния или 
финансовия състав на проекта се 
налага договаряне;

заличава се
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Or. da

Изменение 661
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1 – алинея 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) по отношение на строителство, при 
което предметът на договора за 
строителство обхваща както
проектирането, така и изпълнението на 
строителство по смисъла на член 2, 
параграф 8 или когато за 
установяването на правния или 
финансовия състав на проекта се налага 
договаряне;

а) по отношение на строителство, при 
което предметите на договорите
обхващат различни елементи като
проектирането, изпълнението, 
финансирането, експлоатацията и 
поддръжката на строителство по 
смисъла на член 2, параграф 8 или 
когато за установяването на правния 
или финансовия състав на проекта се 
налага договаряне;

Or. fr

Изменение 662
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1 – алинея 4 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) по отношение на строителство, при 
което предметът на договора за 
строителство обхваща както 
проектирането, така и изпълнението 
на строителство по смисъла на член 
2, параграф 8 или когато за 
установяването на правния или 
финансовия състав на проекта се налага
договаряне;

а) по отношение на строителство, при 
което за установяването на правния или 
финансовия състав на проекта се налага
договаряне;

Or. en
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Обосновка

Тази разпоредба може да създаде стимули за възлагащите органи да обобщят 
проектирането и изпълнението на строителството в един голям договор, което 
може би не винаги е предпочитаният вариант.

Изменение 663
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1 – алинея 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) при обществените поръчки за 
строителство, при които 
строителството се осъществя
единствено за целите на проучвания, 
и иновации, експериментална или 
развойна дейност, а не с цел 
осигуряване на печалба или 
възстановяване на разходи за 
научноизследователска и развойна 
дейност;

заличава се

Or. da

Изменение 664
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1 – алинея 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) при обществените поръчки за 
строителство, при които строителството 
се осъществя единствено за целите на 
проучвания, иновации, експериментална 
или развойна дейност, а не с цел 
осигуряване на печалба или 
възстановяване на разходи за 
научноизследователска и развойна 
дейност;

б) при обществените поръчки за 
строителство, доставки и услуги, при 
които строителството се осъществя 
единствено за целите на проучвания, 
иновации, експериментална или 
развойна дейност, а не с цел 
осигуряване на печалба или 
възстановяване на разходи за 
научноизследователска и развойна 
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дейност;

Or. fr

Изменение 665
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1 – алинея 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) по отношение на услуги и доставки, 
при които техническите 
спецификации не могат да бъдат 
установени с необходимата точност 
във връзка с някой от стандартите, 
европейските технически одобрения, 
общите технически спецификации 
или техническите спецификации по 
смисъла на точки 2—5 от 
приложение VIII;

заличава се

Or. da

Изменение 666
Marian Harkin

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1 – алинея 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) по отношение на услуги и доставки, 
при които техническите спецификации 
не могат да бъдат установени с 
необходимата точност във връзка с 
някой от стандартите, европейските 
технически одобрения, общите 
технически спецификации или 
техническите спецификации по смисъла 
на точки 2—5 от приложение VIII;

в) по отношение на услуги и доставки, 
основани на знанието, при които 
техническите спецификации не могат да 
бъдат установени с необходимата 
точност във връзка с някой от 
стандартите, европейските технически 
одобрения, общите технически 
спецификации или техническите 
спецификации по смисъла на точки 2—5 
от приложение VIII;
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Or. en

Обосновка

Състезателната процедура с договаряне е единствената подходяща процедура за 
творчески услуги, тъй като резултатът от тях не може да бъде предвиден. 
Следователно „интелектуалните услуги или услугите, основани на знанието“ 
(определението е предложено в член 1) следва да бъдат ясно посочени като такива и 
задължителна спрямо тях да се прилага състезателната процедура с договаряне.

Изменение 667
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1 – алинея 4 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) при нередовни или неприемливи 
оферти по смисъла на член 30, 
параграф 2, буква а) в рамките на 
открита или ограничена процедура;

заличава се

Or. da

Изменение 668
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1 – алинея 4 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) поръчката не може да бъде 
възложена без предварително 
договаряне поради специфични 
обстоятелства, свързани с 
естеството и сложността на 
строителството, доставките или 
услугите или със съответните им 
рискове.

заличава се

Or. da
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Изменение 669
Wim van de Camp

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1 – алинея 4 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) поръчката не може да бъде възложена 
без предварително договаряне поради 
специфични обстоятелства, свързани с 
естеството и сложността на 
строителството, доставките или 
услугите или със съответните им 
рискове.

д) когато възлагащите органи 
обосновават в обявлението за 
състезателна процедура, че поръчката 
не може да бъде възложена без 
предварително договаряне поради 
специфични обстоятелства, свързани с 
естеството, правния или финансовия 
състав и сложността на строителството, 
доставките или услугите или със 
съответните им рискове.

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 670
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1 – алинея 4 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) когато специфичните изисквания 
на възлагащия орган за поръчката не 
могат да бъдат изпълнени, без да се 
използват единствено 
стандартизирани решения.

Or. de
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Обосновка

В случай че в процедурата по възлагане на обществена поръчка възлагащите органи не 
могат да използват единствено стандартизирани продукти или услуги, следва да им 
се предостави възможност да прибягнат до състезателна процедура с договаряне.

Изменение 671
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1 – алинея 4 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) поради изисквания за допитване до 
представители на служителите при 
строителство или услуги, ако 
персоналът е заинтересован от това.

Or. de

Изменение 672
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1 – алинея 4а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В периода между изтичането на 
крайния срок за получаване на оферти 
и подписването на договора, 
възлагащите органи могат да влязат 
в диалог с участниците, за да изяснят 
или отстранят грешките, 
пропуските или недоразуменията в 
офертите или за да обяснят, или 
допълнят съдържанието на 
офертите, доколкото това не 
поражда дискриминация.

Or. da
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Изменение 673
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да решават 
да не транспонират в националното 
си законодателство състезателната 
процедура с договаряне, 
състезателния диалог и процедурите 
за партньорство за иновации.

заличава се

Or. da

Изменение 674
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да решават 
да не транспонират в националното 
си законодателство състезателната 
процедура с договаряне, 
състезателния диалог и процедурите 
за партньорство за иновации.

заличава се

Or. en

Обосновка

Насърчаването на гъвкавостта при избор на процедури и насърчаването на 
иновативни практики за възлагане на обществени поръчки са ключови приоритети в 
настоящото действие за осъвременяване. В този смисъл транспонирането на най-
важните процедури следва да бъде задължително и еднакво във всички държави 
членки, за да се гарантират условия на равнопоставеност.

Изменение 675
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
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Schwab

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да решават 
да не транспонират в националното 
си законодателство състезателната 
процедура с договаряне, 
състезателния диалог и процедурите 
за партньорство за иновации.

заличава се

Or. de

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 са в състояние да изберат този вид процедура. С 
цел насърчаване на хармонизацията на единния вътрешен пазар и на трансграничната 
търговия процедурата на договаряне следва да се въведе във всички държави членки.

Изменение 676
Frank Engel, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna Maria Corazza 
Bildt

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да решават 
да не транспонират в националното 
си законодателство състезателната 
процедура с договаряне, 
състезателния диалог и процедурите 
за партньорство за иновации.

заличава се

Or. fr

Изменение 677
Wim van de Camp
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Предложение за директива
Член 24 – параграф 1 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да решават 
да не транспонират в националното 
си законодателство състезателната
процедура с договаряне, 
състезателния диалог и процедурите 
за партньорство за иновации.

заличава се

Or. nl

Обосновка

Състезателната процедура с договаряне, състезателният диалог и партньорството 
за иновации предоставят добри възможности на възлагащите органи да опростят 
своите политики за възлагане на обществени поръчки, да ги направят по-гъвкави и по-
ефективни. Като се дава избор на държавите членки да не прилагат тези процедури, 
възлагащите органи се лишават от тази свобода. Важно е в бъдеще всички възлагащи 
органи да могат да използват тези нови процедури.

Изменение 678
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да решават 
да не транспонират в националното 
си законодателство състезателната 
процедура с договаряне, 
състезателния диалог и процедурите 
за партньорство за иновации.

заличава се

Or. fr

Изменение 679
Phil Prendergast
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Предложение за директива
Член 24 – параграф 1 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да решават 
да не транспонират в националното си 
законодателство състезателната 
процедура с договаряне, състезателния 
диалог и процедурите за партньорство 
за иновации.

Държавите членки транспонират в 
националното си законодателство 
състезателната процедура с договаряне, 
състезателния диалог и процедурите за 
партньорство за иновации.

Or. en

Изменение 680
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 24 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поканата за участие в състезателна 
процедура може да се направи по един 
от следните начини:

Поканата за участие в състезателна 
процедура се отправя с обявление за 
поръчка по член 47.

Or. en

Обосновка

Това изменение повишава гъвкавостта при използване на договаряне.

Изменение 681
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 24 – параграф 2 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) с обявление за поръчка по член 47; заличава се

Or. en
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Обосновка

Преместен в уводната част. Това изменение повишава гъвкавостта при използване на 
договаряне.

Изменение 682
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 24 – параграф 2 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато поръчката се възлага с 
ограничена процедура или 
състезателна процедура с договаряне 
от нецентрален възлагащ орган 
посредством обявление за 
предварителна информация по член 
46, параграф 2.

заличава се

Or. en

Обосновка

Това изменение повишава гъвкавостта при използване на договаряне.

Изменение 683
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 24 – параграф 2 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато поръчката се възлага с 
ограничена процедура или състезателна 
процедура с договаряне от нецентрален
възлагащ орган посредством обявление 
за предварителна информация по член 
46, параграф 2.

б) когато поръчката се възлага с 
ограничена процедура или състезателна 
процедура с договаряне от възлагащ
орган посредством обявление за 
предварителна информация по член 46, 
параграф 2.

Or. en
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Изменение 684
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 24 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случая по буква б) икономическите 
оператори, изразили интерес след 
публикуването на обявлението за 
предварителна информация, биват 
впоследствие поканени да потвърдят 
своя интерес писмено с „покана за 
потвърждаване на интерес“ в 
съответствие с член 52.

Когато поръчката се възлага с 
ограничена процедура или 
състезателна процедура с договаряне 
от нецентрален възлагащ орган, 
държавите членки предвиждат, 
независимо от първа алинея, че 
поканата за участие в състезателна 
процедура може да се направи 
посредством обявление за 
предварителна информация по член 
46, параграф 2. Те могат също така да 
запазят тази възможност за 
специални категории нецентрални 
възлагащи органи.
Когато поканата за участие в 
състезателна процедура се отправя 
посредством обявление за 
предварителна информация по 
член 46, параграф 2, икономическите 
оператори, изразили интерес след 
публикуването на обявлението за 
предварителна информация, биват 
впоследствие поканени да потвърдят 
своя интерес писмено с „покана за 
потвърждаване на интерес“ в 
съответствие с член 52.

Or. en

Обосновка

Това изменение повишава гъвкавостта при използване на договаряне. То гарантира 
също така хармонизирано транспониране в ЕС.

Изменение 685
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Предложение за директива
Член 24 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки могат да 
осигурят на възлагащите органи право 
да прилагат процедура на договаряне 
без предварително обявяване само в
специфичните случаи и 
обстоятелства, изрично посочени в 
член 30.

3. В конкретните случаи и 
обстоятелства, изрично посочени в 
член 30, държавите членки 
осигуряват на възлагащите органи 
право да прилагат процедура на 
договаряне без предварително 
обявяване. Държавите членки не 
позволяват използването на тази 
процедура във никакви други случаи, 
освен посочените в член 30.

Or. en

Обосновка

Това изменение повишава гъвкавостта при използване на договаряне. То гарантира 
също така хармонизирано транспониране в ЕС.

Изменение 686
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 25 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Минималният срок за получаване на 
офертите е 21 дни от датата на 
изпращане на обявлението за 
обществената поръчка. В особени 
изключителни случаи срокът може да 
се удължи до 40 дни.

Or. de

Обосновка

Съкратеният срок за подаване на оферти води до ускоряване на процедурата, без 
това да е свързано непременно с понижаване на качеството на офертите. Самото 
подаване на оферта все още не поражда задължения за оферента. Доколкото на този 
етап още не се искат свидетелства, чието набавяне отнема повече време, 
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апликационната форма може да се попълни относително бързо и да се подаде.

Изменение 687
António Fernando Correia De Campos

Предложение за директива
Член 25 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pt

Изменение 688
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 25 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 689
Marian Harkin

Предложение за директива
Член 25 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Минималният срок за получаване на 
офертите е 40 дни от датата на 

Минималният срок за получаване на 
офертите е 52 дни от датата на 



PE492.858v01-00 130/170 AM\908711BG.doc

BG

изпращане на обявлението за 
обществената поръчка.

изпращане на обявлението за 
обществената поръчка.

Or. en

Обосновка

Новите срокове са твърде кратки в практическо отношение и биха могли да 
ограничат конкуренцията.

Изменение 690
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 25 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Минималният срок за получаване на 
офертите е 47 дни от датата на 
изпращане на обявлението за 
обществената поръчка.

Or. en

Обосновка

Срокът за получаване на оферти следва да бъде удължен на 47 дни, което дава 
достатъчно време на кандидатите да подготвят офертите, но все пак е по-кратък 
от настоящия (52 дни).

Изменение 691
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато възлагащите органи са 
публикували обявление за 
предварителна информация, което не 
се използва като покана за участие в 
състезателна процедура, 
минималният срок за получаване на 

заличава се
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оферти по втора алинея от 
параграф 1 от настоящия член може 
да се съкрати до 20 дни, стига 
едновременно да са изпълнени 
следните две условия:
а) обявлението за предварителна 
информация включва цялата 
необходима информация за 
обявлението за поръчката в раздел I 
от част Б от приложение VI, 
доколкото тази информация е била на 
разположение към момента на 
публикуване на обявлението за 
предварителна информация;
б) то е изпратено за публикуване 
между 45 дни и 12 месеца преди 
датата на изпращане на обявлението 
за поръчката.

Or. de

Обосновка

Минималният срок следва да бъде съкратен на 21 дни (вж. изменението на член 25, 
параграф 1 от същия автор) и по изключение да може да бъде удължен до 40 дни. 
Чрез обръщане на съотношението правило—изключение става излишно посочването 
на случаите по член 25, параграф 2.

Изменение 692
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 25 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Когато възлагащите органи са 
публикували обявление за 
предварителна информация, което не се 
използва като покана за участие в 
състезателна процедура, минималният 
срок за получаване на оферти по втора 
алинея от параграф 1 от настоящия член 
може да се съкрати до 15 дни, стига 
едновременно да са изпълнени следните 
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две условия: две условия:

Or. en

Обосновка

Рационализиране на процедурата по възлагане на обществени поръчки.

Изменение 693
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 25 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 694
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 25 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато обстоятелства на 
неотложност, надлежно обосновани 
от възлагащите органи, направят 
невъзможно прилагането на срока по 
втора алинея от параграф 1, те 
могат да поставят срок, който не е 
по-кратък от 20 дни от датата на 

заличава се
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изпращане на обявлението за 
поръчката.

Or. de

Обосновка

Минималният срок следва да бъде съкратен на 21 дни (вж. изменението на член 25, 
параграф 1 от същия автор) и по изключение да може да бъде удължен до 40 дни. 
Чрез обръщане на съотношението правило—изключение става излишно посочването 
на случаите по член 25, параграф 2.

Изменение 695
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 25 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато обстоятелства на 
неотложност, надлежно обосновани от 
възлагащите органи, направят 
невъзможно прилагането на срока по 
втора алинея от параграф 1, те могат да 
поставят срок, който не е по-кратък от 
20 дни от датата на изпращане на 
обявлението за поръчката.

3. Когато обстоятелства на 
неотложност, надлежно обосновани от 
възлагащите органи, направят 
невъзможно прилагането на срока по 
втора алинея от параграф 1, те могат да 
поставят срок, който не е по-кратък от 
15 дни от датата на изпращане на 
обявлението за поръчката.

Or. en

Обосновка

Рационализиране на процедурата по възлагане на обществени поръчки.

Изменение 696
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Предложение за директива
Член 25 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Възлагащият орган може да 
съкрати с пет дни срока за получаване 

заличава се
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на оферти, посочени във втора алинея 
от параграф 1, когато допуска 
подаването на офертите с 
електронни средства в съответствие 
с член 19, параграфи 3, 4 и 5.

Or. de

Обосновка

Минималният срок следва да бъде съкратен на 21 дни (вж. изменението на член 25, 
параграф 1 от същия автор) и по изключение да може да бъде удължен до 40 дни. 
Чрез обръщане на съотношението правило—изключение става излишно посочването 
на случаите по член 25, параграф 2.

Изменение 697
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 25 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 698
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 25 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Възлагащият орган може да 
съкрати с пет дни срока за получаване 
на оферти, посочени във втора алинея 

заличава се
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от параграф 1, когато допуска 
подаването на офертите с 
електронни средства в съответствие 
с член 19, параграфи 3, 4 и 5.

Or. en

Изменение 699
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 26 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Минималният срок за получаване на 
заявките за участие е 21 дни от датата на 
изпращане на обявлението за поръчката 
или, когато се използва обявление за 
предварителна информация като покана 
за участие в състезателна процедура –
от датата на изпращане на поканата за 
потвърждаване на интерес.

Or. de

Обосновка

Предложеният от Комисията срок е твърде дълъг. От гледна точка на практиката 
по възлагане на обществени поръчки е достатъчен по-кратък срок от 21 дни. 
Съкратеният срок за подаване на оферти води до ускоряване на процедурата, без 
това да е свързано непременно с понижаване на качеството на офертите. 
Подаването на оферта все още не поражда задължения за оферента и 
апликационната форма може да се попълни и да се подаде относително бързо.

Изменение 700
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 26 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 701
Marian Harkin

Предложение за директива
Член 26 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 702
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 26 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Минималният срок за получаване на 
заявките за участие е 35 дни от датата на 
изпращане на обявлението за поръчката 
или, когато се използва обявление за 
предварителна информация като покана 
за участие в състезателна процедура –
от датата на изпращане на поканата за 
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потвърждаване на интерес. потвърждаване на интерес.

Or. en

Обосновка

Срокът за получаване на заявки за участие следва да бъде удължен на 35 дни, което 
дава достатъчно време на кандидатите да подготвят офертите, но все пак е по-
кратък от настоящия (37 дни).

Изменение 703
Marian Harkin

Предложение за директива
Член 26 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 704
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 26 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Минималният срок за получаване на 
офертите е 21 дни от датата на 
изпращане на поканата за представяне 
на оферти.

Or. de
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Обосновка

Предложеният от Комисията срок е твърде дълъг. От гледна точка на практиката 
по възлагане на обществени поръчки е достатъчен по-кратък срок от 21 дни. 
Съкратеният срок за подаване на оферти води до ускоряване на процедурата, без 
това да е свързано непременно с понижаване на качеството на офертите. 
Подаването на заявка все още не поражда задължения за оферента и апликационна 
форма може да се попълни и да се подаде относително бързо.

Изменение 705
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 26 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Минималният срок за получаване на 
офертите е 30 дни от датата на 
изпращане на поканата за представяне 
на оферти.

Or. en

Обосновка

Рационализиране на процедурата по възлагане на обществени поръчки.

Изменение 706
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 26 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 707
Marian Harkin

Предложение за директива
Член 26 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 708
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 26 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Когато възлагащите органи са 
публикували обявление за 
предварителна информация, което не се 
използва като покана за участие в 
състезателна процедура, минималният 
срок за получаване на оферти по втора 
алинея от параграф 2 от настоящия член 
може да се съкрати до 10 дни, стига да 
са изпълнени всички долуизброени 
условия:

Or. en

Обосновка

Рационализиране на процедурата по възлагане на обществени поръчки.

Изменение 709
Marian Harkin
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Предложение за директива
Член 26 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 710
Marian Harkin

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 711
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 26 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

на оферти може да бъде установен от 
всички или от специални категории 
нецентрални възлагащи органи чрез 
взаимно споразумение между 
възлагащия орган и подбраните 
кандидати, при условие че всички 
кандидати разполагат с еднакво време, 
за да изготвят и представят своите 
оферти. При липса на споразумение за 
срока за получаване на офертите, 
възлагащият орган поставя срок, който е 
най-малко 10 дни от датата на поканата 
за представяне на оферти.

Or. en

Обосновка

Рационализиране на процедурата по възлагане на обществени поръчки и гарантиране 
на хармонизирано транспониране в ЕС.

Изменение 712
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 26 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 713
Mitro Repo

Предложение за директива
Член 26 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fi

Изменение 714
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 26 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 715
Sari Essayah
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Предложение за директива
Член 26 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 716
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 27 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При състезателните процедури с 
договаряне всеки икономически 
оператор може да подаде заявка за 
участие в отговор на покана за участие в 
състезателна процедура, като представи 
поисканата информация за качествен 
подбор.

1. При състезателните процедури с 
договаряне всеки икономически 
оператор може да подаде заявка за 
участие в отговор на покана за участие в 
състезателна процедура, съдържаща 
информацията, посочена в 
приложение VI, части Б и В, като 
представи поисканата от възлагащия 
орган информация за качествен подбор.

Or. en

Обосновка

Рационализиране на процедурата по възлагане на обществени поръчки.

Изменение 717
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 27 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

В обявлението за поръчката или в 
поканата за потвърждаване на интерес 
възлагащите органи описват 
обществената поръчка и минималните 
изисквания, които трябва да бъдат 
изпълнени, както и посочват 
критериите за възлагане, за да 
позволят на икономическите оператори 
да определят естеството и обхвата на 
поръчката и да решат дали да заявят 
участие в договарянето. В 
техническите спецификации 
възлагащите органи уточняват кои 
части от тях определят 
минималните изисквания.

В обявлението за поръчката или в 
поканата за потвърждаване на интерес 
възлагащите органи описват 
обществената поръчка и минималните 
изисквания, които трябва да бъдат 
изпълнени, както и посочват основния 
критерий или основните критерии за 
възлагане, за да позволят на 
икономическите оператори да определят 
естеството и обхвата на поръчката и да 
решат дали да заявят участие в 
договарянето.

Or. en

Обосновка

Това би направило процедурата с договаряне по-ограничителна от откритата 
процедура и би намалило правната сигурност.

Изменение 718
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 27 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В обявлението за поръчката или в 
поканата за потвърждаване на 
интерес възлагащите органи описват 
обществената поръчка и минималните 
изисквания, които трябва да бъдат 
изпълнени, както и посочват 
критериите за възлагане, за да 
позволят на икономическите оператори 
да определят естеството и обхвата на 
поръчката и да решат дали да заявят 
участие в договарянето. В 
техническите спецификации 

В документите за обществената 
поръчка, възлагащите органи посочват 
кои елементи определят минималните 
изисквания, които трябва да бъдат 
изпълнени. Насоките са достатъчно 
точни, за да позволят на 
икономическите оператори да определят 
с точност естеството и обхвата на 
поръчката и да решат дали да заявят 
участие в процедурата.
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възлагащите органи уточняват кои 
части от тях определят 
минималните изисквания.

Or. en

Обосновка

Рационализиране на процедурата по възлагане на обществени поръчки.

Изменение 719
Peter Simon

Предложение за директива
Член 27 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В обявлението за поръчката или в 
поканата за потвърждаване на интерес 
възлагащите органи описват 
обществената поръчка и минималните 
изисквания, които трябва да бъдат 
изпълнени, както и посочват 
критериите за възлагане, за да 
позволят на икономическите оператори 
да определят естеството и обхвата на 
поръчката и да решат дали да заявят 
участие в договарянето. В 
техническите спецификации 
възлагащите органи уточняват кои 
части от тях определят 
минималните изисквания.

В обявлението за поръчката или в 
поканата за потвърждаване на интерес 
възлагащите органи описват 
обществената поръчка и минималните 
изисквания, които трябва да бъдат 
изпълнени, както и посочват основните 
критерии за възлагане, за да позволят 
на икономическите оператори да 
определят естеството и обхвата на 
поръчката и да решат дали да заявят 
участие в договарянето.

Or. de

Изменение 720
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Предложение за директива
Член 27 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

В обявлението за поръчката или в 
поканата за потвърждаване на интерес 
възлагащите органи описват 
обществената поръчка и минималните 
изисквания, които трябва да бъдат 
изпълнени, както и посочват критериите 
за възлагане, за да позволят на 
икономическите оператори да определят 
естеството и обхвата на поръчката и да 
решат дали да заявят участие в 
договарянето. В техническите 
спецификации възлагащите органи 
уточняват кои части от тях 
определят минималните изисквания.

В обявлението за поръчката или в 
поканата за потвърждаване на интерес 
възлагащите органи описват 
обществената поръчка и минималните 
изисквания, които трябва да бъдат 
изпълнени, както и посочват критериите 
за възлагане, за да позволят на 
икономическите оператори да определят 
естеството и обхвата на поръчката и да 
решат дали да заявят участие в 
договарянето.

Or. de

Обосновка

Нововъведената втора алинея на член 27, параграф 1 предвижда по-строги от 
понастоящем действащите изисквания за процедурата на договаряне. Това не само 
ще усложни практиката по възлагане на обществените поръчки, но и е в 
противоречие с основната цел на настоящото предложение за реформа,която да 
опрости процедурите и да ги направи по-гъвкави. Възлагащият орган не следва да бъде 
задължаван да определя минимални изисквания още в етапа на подготовка на 
процедурата.

Изменение 721
Marian Harkin

Предложение за директива
Член 27 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В обявлението за поръчката или в 
поканата за потвърждаване на интерес 
възлагащите органи описват 
обществената поръчка и минималните 
изисквания, които трябва да бъдат 
изпълнени, както и посочват критериите 
за възлагане, за да позволят на 
икономическите оператори да определят 

В обявлението за поръчката или в 
поканата за потвърждаване на интерес 
възлагащите органи описват 
обществената поръчка и минималните 
изисквания, които трябва да бъдат 
изпълнени, както и посочват критериите 
за възлагане, за да позволят на 
икономическите оператори да определят 
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естеството и обхвата на поръчката и да 
решат дали да заявят участие в 
договарянето. В техническите
спецификации възлагащите органи 
уточняват кои части от тях определят 
минималните изисквания.

естеството и обхвата на поръчката и да 
решат дали да заявят участие в 
договарянето. В спецификациите
възлагащите органи уточняват кои части 
от тях определят минималните 
изисквания.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира качество/най-добра стойност, особено за проектантските 
(решения) и инженерните консултантски услуги, договарянето не следва да се 
превръщат в пазарене: 1. цената за първоначалния обхват следва да бъде защитена; 2. 
необходимо е разяснение как да се прави договарянето; 3. минималните изисквания не 
могат да бъдат променяни.

Изменение 722
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 27 – параграф 1 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел да се насърчат иновациите, 
възлагащите органи могат да 
отправят покана за представяне на 
иновативни решения на проблемите, 
вместо да определят специфични 
продукти или услуги.

Or. en

Изменение 723
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 27 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Минималният срок за получаване на 
заявките за участие е 30 дни от датата 

Минималният срок за получаване на 
заявките за участие е достатъчен, 
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на изпращане на обявлението за 
поръчката или, когато се използва 
обявление за предварителна 
информация като покана за участие в 
състезателна процедура – поканата за 
потвърждаване на интерес; 
минималният срок за получаване на 
оферти е 30 дни от датата на изпращане 
на поканата. Прилага се член 26, 
параграфи 3–6.

считано от датата на изпращане на 
обявлението за поръчката или, когато се 
използва обявление за предварителна 
информация като покана за участие в 
състезателна процедура – поканата за 
потвърждаване на интерес; 
минималният срок за получаване на 
оферти е достатъчен, считано от 
датата на изпращане на поканата. 
Прилага се член 26, параграфи 3–6.

Or. en

Изменение 724
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 27 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Минималният срок за получаване на 
заявките за участие е 30 дни от датата 
на изпращане на обявлението за 
поръчката или, когато се използва 
обявление за предварителна 
информация като покана за участие в 
състезателна процедура – поканата за 
потвърждаване на интерес; 
минималният срок за получаване на 
оферти е 30 дни от датата на изпращане 
на поканата. Прилага се член 26, 
параграфи 3–6.

За получаване на заявките за участие се 
определя достатъчен срок от датата на 
изпращане на обявлението за поръчката 
или, когато се използва обявление за 
предварителна информация като покана 
за участие в състезателна процедура –
поканата за потвърждаване на интерес; 
минималният срок за получаване на 
оферти е с достатъчна 
продължителност, считано от датата 
на изпращане на поканата. Прилага се 
член 26, параграфи 3–6.

Or. de

Обосновка

Нововъведеният срок от 30 дни следва да бъде заменен от „достатъчен срок“, за да 
се даде повече свобода на действие на възлагащите органи. Срокът за получаване на 
заявки за участие не следва да се фиксира на определен брой дни, а да се остави на 
преценката на възлагащия орган. Опитът от миналото показва, че заявките за 
участие, също толкова пълни и точни, се подават в значително по-кратки срокове.
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Изменение 725
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 27 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Минималният срок за получаване на 
заявките за участие е 30 дни от датата на 
изпращане на обявлението за поръчката 
или, когато се използва обявление за 
предварителна информация като покана 
за участие в състезателна процедура –
поканата за потвърждаване на интерес; 
минималният срок за получаване на 
оферти е 30 дни от датата на изпращане 
на поканата. Прилага се член 26, 
параграфи 3–6.

Минималният срок за получаване на 
заявките за участие е 35 дни от датата на 
изпращане на обявлението за поръчката 
или, когато се използва обявление за 
предварителна информация като покана 
за участие в състезателна процедура –
поканата за потвърждаване на интерес; 
минималният срок за получаване на 
оферти е 30 дни от датата на изпращане 
на поканата. Прилага се член 26, 
параграфи 3–6.

Or. en

Обосновка

Срокът за получаване на заявки за участие следва да бъде удължен на 35 дни, което 
дава достатъчно време на кандидатите да подготвят офертите, и все пак е по-
кратък от настоящия (37 дни).

Изменение 726
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Само икономическите оператори, 
поканени от възлагащия орган след 
оценката на поисканата от тях 
информация, могат да подават оферта в 
писмен вид, която служи като основа на 
последващото договаряне. Възлагащите 
органи могат да ограничават броя на 
подходящите кандидати, които да бъдат 
поканени за участие в процедурата, в 
съответствие с член 64.

2. Само икономическите оператори, 
поканени от възлагащия орган след 
оценката на поисканата от тях 
информация, могат да подават 
първоначална оферта, която служи като 
основа на последващото договаряне. 
Възлагащите органи могат да 
ограничават броя на подходящите 
кандидати, които да бъдат поканени за 
участие в процедурата, в съответствие с 
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член 64.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, за да се гарантира, че използването на електронни обществени 
поръчки е позволено. Това изменение следва подхода на Съвета относно избора на 
процедури.

Изменение 727
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 27 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Възлагащите органи договарят с 
оферентите подадените от тях оферти, 
за да подобрят съдържанието им с цел 
по-доброто им съответствие с 
критериите за възлагане и минималните 
изисквания, посочени във втора алинея 
от параграф 1.

3. Възлагащите органи договарят с 
оферентите подадените от тях оферти, 
за да подобрят съдържанието им с цел 
по-доброто им съответствие с 
критериите за възлагане и минималните 
изисквания. Договарянето може да се 
съсредоточи върху правните, 
технически и финансови елементи на 
офертата, както и върху вариантите 
и поправката на съществени грешки.

Or. en

Изменение 728
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 27 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Възлагащите органи договарят с 
оферентите подадените от тях оферти, 
за да подобрят съдържанието им с цел 
по-доброто им съответствие с 
критериите за възлагане и минималните 

3. Възлагащите органи договарят с 
оферентите подадените оферти и 
документите за обществената 
поръчка съгласно втора алинея, за да 
подобрят съдържанието им с цел по-
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изисквания, посочени във втора алинея 
от параграф 1.

доброто им съответствие с критериите 
за възлагане и минималните изисквания, 
посочени във втора алинея от 
параграф 1.

Or. fr

Изменение 729
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 27 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Възлагащите органи договарят с 
оферентите подадените от тях оферти, 
за да подобрят съдържанието им с цел 
по-доброто им съответствие с
критериите за възлагане и 
минималните изисквания, посочени 
във втора алинея от параграф 1.

3. Освен ако в четвърта алинея не е 
посочено друго, възлагащите органи 
договарят с оферентите подадените от 
тях първоначални оферти и всички 
последващи оферти, с изключение на 
окончателните оферти по смисъла на 
параграф 6, за да подобрят 
съдържанието им с цел да гарантират, 
че офертите изпълняват по-добре
критериите за възлагане, определени в 
документите за обществената 
поръчка.

Or. en

Обосновка

Рационализиране на процедурата по възлагане на обществени поръчки.

Изменение 730
Marian Harkin

Предложение за директива
Член 27 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Възлагащите органи договарят с 
оферентите подадените от тях 

3. Възлагащите органи договарят с 
оферентите съдържанието на 
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оферти, за да подобрят съдържанието 
им с цел по-доброто им съответствие 
с критериите за възлагане и
минималните изисквания, посочени във 
втора алинея от параграф 1.

офертата, подчинена на минималните 
изисквания, посочени във втора алинея 
от параграф 1.

Or. en

Изменение 731
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 27 – параграф 3 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

В хода на договарянето не се променя 
следното:

Минималните изисквания и 
критериите за възлагане не са 
предмет на договаряне.

Or. en

Обосновка

Рационализиране на процедурата по възлагане на обществени поръчки.

Изменение 732
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 27 – параграф 3 – алинея 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) описанието на поръчката; заличава се

Or. en

Обосновка

Рационализиране на процедурата по възлагане на обществени поръчки.
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Изменение 733
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Член 27 – параграф 3 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) описанието на поръчката; заличава се

Or. da

Изменение 734
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 27 – параграф 3 – алинея 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) описанието на поръчката; а) общото описание на поръчката;

Or. en

Изменение 735
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 27 – параграф 3 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) описанието на поръчката; а) предмета на поръчката; 

Or. fr

Изменение 736
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 27 – параграф 3 – алинея 2 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) частта от техническите 
спецификации, която определя 
минималните изисквания;

заличава се

Or. en

Изменение 737
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 27 – параграф 3 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) частта от техническите 
спецификации, която определя 
минималните изисквания;

заличава се

Or. en

Обосновка

Текстът е включен в новото предложение за тази алинея. Рационализиране на 
процедурата по възлагане на обществени поръчки.

Изменение 738
Peter Simon

Предложение за директива
Член 27 – параграф 3 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) частта от техническите 
спецификации, която определя 
минималните изисквания;

заличава се

Or. de
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Изменение 739
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Предложение за директива
Член 27 – параграф 3 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) частта от техническите 
спецификации, която определя 
минималните изисквания;

заличава се

Or. de

Обосновка

Следва да се избягва въвеждането на нови административни тежести с цел 
опростяване и по-голяма гъвкавост на законодателството в областта на 
обществените поръчки. Следователно тази допълнителна разпоредба следва да 
отпадне без заместващ текст.

Изменение 740
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 27 – параграф 3 – алинея 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) критериите за възлагане. заличава се

Or. en

Обосновка

Текстът е включен в новото предложение за тази алинея. Рационализиране на 
процедурата по възлагане на обществени поръчки.

Изменение 741
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 27 – параграф 3 – алинея 2 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) критериите за възлагане. в) основният критерий или основните
критерии за възлагане.

Or. en

Изменение 742
Peter Simon

Предложение за директива
Член 27 – параграф 3 – алинея 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) критериите за възлагане. в) основните критерии за възлагане.

Or. de

Изменение 743
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Предложение за директива
Член 27 – параграф 3 – алинея 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) критериите за възлагане. в) основните критерии за възлагане.

Or. de

Обосновка

Следва да са възможни малки промени на документите за обществената поръчка в 
диалог с оферентите.

Изменение 744
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 27 – параграф 3 – алинея 2 – буква вa) (нова)



AM\908711BG.doc 157/170 PE492.858v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) цената, когато няма изменение на 
други елементи от офертата.

Or. en

Обосновка

Това изменение цели да се избегне използването на преговорите само за намаляване на 
цената на даден продукт.

Изменение 745
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 27 – параграф 3 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

След изтичане на крайния срок за 
подаване на оферти и преди 
пристъпване към тяхното 
разглеждане, възлагащите органи 
могат да уточнят тежестта, която 
се придава на всяка точка от 
подпозициите на даден критерий за 
възлагане, определен предварително в 
съответствие с член 66, параграф 5, 
при условие че:
а) критериите за възлагане на 
обществена поръчка, определени в 
документите на поръчката или 
обявлението за поръчка, не се 
променят;
б) това не включва нови елементи, 
които биха оказали влияние върху 
изготвянето на офертите;
в) това не е причина за проява на 
дискриминация срещу никой от 
оферентите.

Or. en



PE492.858v01-00 158/170 AM\908711BG.doc

BG

Обосновка

Опростяване и рационализиране на процедурата по възлагане на обществени поръчки.

Изменение 746
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 27 – параграф 3 – алинея 2б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи могат да 
възлагат поръчки въз основа на 
първоначални оферти без договаряне, 
когато ясно са посочили в 
обявлението за поръчката или в 
поканата за потвърждаване на 
интерес, или в друг документ за 
обществената поръчка, че те си 
запазват правото да направят това.

Or. en

Обосновка

Рационализиране на процедурата по възлагане на обществени поръчки.

Изменение 747
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 27 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. По време на договарянето 
възлагащите органи гарантират 
равнопоставеност на всички оференти. 
За тази цел те не предоставят 
информация по дискриминационен 
начин, който може да даде предимство 
на някои оференти за сметка на други. 
Те изрично гарантират, че всички 
оференти, чиито оферти не са 

4. По време на договарянето 
възлагащите органи гарантират 
равнопоставеност на всички оференти. 
За тази цел те не предоставят 
информация по дискриминационен 
начин, който може да даде предимство 
на някои оференти за сметка на други. 
Те изрично гарантират, че всички 
оференти, чиито оферти не са 
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елиминирани съгласно параграф 5, са 
информирани своевременно и в писмен 
вид за каквито и да било промени в
техническите спецификации, 
различни от онези, които определят 
минималните изисквания, за да се 
даде възможност на тези оференти да 
променят и представят отново офертите 
си след тези промени, както е уместно.

елиминирани съгласно параграф 5, са 
информирани своевременно и в писмен 
вид за каквито и да било промени в хода 
на договарянето, за да се даде 
възможност на тези оференти да 
променят и представят отново офертите 
си след тези промени, както е уместно.

Or. fr

Изменение 748
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 27 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. По време на договарянето 
възлагащите органи гарантират 
равнопоставеност на всички оференти. 
За тази цел те не предоставят 
информация по дискриминационен 
начин, който може да даде предимство 
на някои оференти за сметка на други. 
Те изрично гарантират, че всички 
оференти, чиито оферти не са 
елиминирани съгласно параграф 5, са 
информирани своевременно и в писмен 
вид за каквито и да било промени в 
техническите спецификации, различни 
от онези, които определят минималните 
изисквания, за да се даде възможност
на тези оференти да променят и 
представят отново офертите си след 
тези промени, както е уместно.

4. По време на договарянето 
възлагащите органи гарантират 
равнопоставеност на всички оференти. 
За тази цел те не предоставят 
информация по дискриминационен 
начин, който може да даде предимство 
на някои оференти за сметка на други. 
Те изрично гарантират, че всички 
оференти, чиито оферти не са 
елиминирани съгласно параграф 5, са 
информирани в писмен вид за каквито и 
да било промени в техническите 
спецификации или в други документи 
за обществената поръчка, различни от 
онези, които определят минималните 
изисквания, осигурявайки достатъчно 
време на тези оференти да променят и 
представят отново офертите си след 
тези промени.

Or. en

Обосновка

Рационализиране на процедурата по възлагане на обществени поръчки.
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Изменение 749
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 27 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи не разкриват на 
другите участници предложените 
решения или друга поверителна 
информация, предоставена от кандидат, 
участващ в договарянето, без неговото 
съгласие. Това съгласие не е под 
формата на общо освобождаване от 
отговорност, а се дава по отношение на 
намерението да се съобщят конкретни 
решения или друга поверителна
информация.

В съответствие с член 18 
възлагащите органи не разкриват на 
другите участници поверителна 
информация, предоставена от кандидат, 
участващ в договарянето, без неговото 
съгласие. Това съгласие не е под 
формата на общо освобождаване от 
отговорност, а се дава по отношение на 
намерението да се съобщи конкретна
информация.

Or. en

Обосновка

Рационализиране на процедурата по възлагане на обществени поръчки.

Изменение 750
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 27 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи не разкриват на 
другите участници предложените 
решения или друга поверителна 
информация, предоставена от кандидат, 
участващ в договарянето, без неговото 
съгласие. Това съгласие не е под 
формата на общо освобождаване от 
отговорност, а се дава по отношение 
на намерението да се съобщят
конкретни решения или друга 

Възлагащите органи имат 
възможността, посредством 
споразумение под формата на общо
освобождаване от отговорност, да 
разкриват на другите участници 
предложените от кандидат, участващ 
в договарянето, решения. Друга 
поверителна информация, предоставена 
от кандидат, участващ в договарянето,
няма да бъде разкривана без неговото 
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поверителна информация. съгласие. Това съгласие се дава по 
отношение на намерението да се 
съобщи въпросната друга поверителна 
информация.

Or. en

Изменение 751
António Fernando Correia De Campos

Предложение за директива
Член 27 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи не разкриват на 
другите участници предложените 
решения или друга поверителна 
информация, предоставена от кандидат, 
участващ в договарянето, без неговото 
съгласие. Това съгласие не е под 
формата на общо освобождаване от 
отговорност, а се дава по отношение 
на намерението да се съобщят 
конкретни решения или друга 
поверителна информация.

Възлагащите органи не разкриват на 
другите участници предложените 
решения или друга поверителна 
информация, предоставена от кандидат, 
участващ в договарянето, без неговото 
съгласие.

Or. pt

Изменение 752
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 27 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Състезателните процедури с 
договаряне могат да се провеждат на 
последователни етапи, за да се намали 
броят на офертите за договаряне, като се 
прилагат критериите за възлагане, 
посочени в обявлението за поръчката, в 
поканата за потвърждаване на интерес 

5. Състезателните процедури с 
договаряне могат да се провеждат на 
последователни етапи, за да се намали 
броят на офертите за договаряне, като се 
прилагат критериите за подбор, 
посочени в обявлението за поръчката, в 
поканата за потвърждаване на интерес 
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или в документите за обществената 
поръчка. В обявлението за поръчката, 
поканата за потвърждаване на интерес 
или документите за обществената 
поръчка възлагащият орган се 
задължава да посочи дали ще използва 
тази възможност.

или в документите за обществената 
поръчка. В обявлението за поръчката, 
поканата за потвърждаване на интерес 
или документите за обществената 
поръчка възлагащият орган се 
задължава да посочи дали ще използва 
тази възможност.

Or. en

Изменение 753
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 27 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато възлагащият орган 
възнамерява да приключи договарянето, 
той информира останалите оференти за 
това и постановява общ срок за 
подаването на всякакви нови или 
актуализирани оферти. Той оценява 
договорените оферти въз основа на 
първоначално посочените критерии за 
възлагане и възлага поръчката в 
съответствие с членове 66–69.

6. Когато възлагащият орган 
възнамерява да приключи договарянето, 
той информира останалите оференти за 
това и постановява общ срок за 
подаването на всякакви нови или 
актуализирани оферти. Той оценява 
окончателните оферти въз основа на 
първоначално посочените критерии за 
възлагане и възлага поръчката в 
съответствие с членове 66–69.

Or. en

Обосновка

Рационализиране на процедурата по възлагане на обществени поръчки.

Изменение 754
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 27 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Възлагащите органи не могат да 
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ограничават договарянето до цените, 
посочени в офертите.

Or. fr

Изменение 755
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 28 заличава се
Състезателен диалог
1. При състезателните диалози всеки 
икономически оператор може да 
подаде заявка за участие в отговор на 
покана за участие в състезателна 
процедура, като представи 
поисканата информация за качествен 
подбор.
Минималният срок за получаване на 
заявките за участие е 30 дни от 
датата на изпращане на обявлението 
за обществената поръчка.
Само икономическите оператори, 
поканени от възлагащия орган след 
оценката на поисканата от тях 
информация, могат да участват в 
диалога. Възлагащите органи могат 
да ограничават броя на подходящите 
кандидати, които да бъдат поканени 
за участие в процедурата, в 
съответствие с член 64. Поръчката 
се възлага единствено въз основа на 
критерия за възлагане „икономически 
най-изгодна оферта“ в съответствие 
с член 66, параграф 1, буква а).
2. Възлагащите органи посочват 
своите потребности и изисквания в 
обявлението за поръчката и ги 
дефинират в обявлението и/или в 
описателен документ. Едновременно 
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с това и в същите документи те 
посочват и дефинират избраните 
критерии за възлагане.
3. Възлагащите органи започват 
диалог с кандидатите, избрани 
съгласно съответните разпоредби на 
членове 54–65, целта на който е да 
установи и определи най-
подходящите средства за 
удовлетворяване на техните 
потребности. По време на диалога те 
могат да обсъждат всички аспекти 
на поръчката с избраните кандидати.
По време на диалога възлагащите 
органи гарантират равнопоставеност 
на всички оференти. За тази цел те 
не предоставят информация по 
дискриминационен начин, който 
може да даде предимство на някои 
оференти за сметка на други.
Възлагащите органи не разкриват на 
другите участници предложените 
решения или друга поверителна 
информация, предоставена от 
кандидат, участващ в диалога, без 
неговото съгласие. Това съгласие не е 
под формата на общо освобождаване 
от отговорност, а се дава по 
отношение на намерението да се 
съобщят конкретни решения или 
друга конкретна поверителна 
информация.
4. Състезателните диалози могат да 
се провеждат на последователни 
етапи, за да се намали броят на 
решенията за обсъждане по време на 
етапа на диалога, като се прилагат 
критериите за възлагане, дефинирани 
в обявлението за поръчката или в 
описателния документ. В 
обявлението за поръчката или в 
описателния документ възлагащият 
орган посочва дали ще използва тази 
възможност.
5. Възлагащият орган продължава 
диалога, докато установи решението 
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или решенията, които могат да 
удовлетворят неговите потребности.
6. След като обявят диалога за 
приключен и уведомят участниците 
за това, възлагащите органи ги канят 
да представят своите окончателни 
оферти на базата на представените 
и конкретизирани по време на диалога 
решения. Офертите съдържат 
всички задължителни елементи, 
необходими за изпълнението на 
проекта.
7. Възлагащите органи оценяват 
получените оферти въз основа на 
критериите за възлагане, изложени в 
обявлението за поръчката или 
описателния документ.
Когато е необходимо, за да се 
финализират финансовите 
ангажименти или други условия на 
поръчката, възлагащият орган може 
да договори окончателните условия 
на поръчката с оферента, определен 
като подал икономически най-
изгодната оферта в съответствие с 
член 66, параграф 1, буква а), стига 
това договаряне да не води до 
изменение на основни параметри на 
офертата или на обществената 
поръчка, включително 
потребностите и изискванията, 
посочени в обявлението за поръчката 
или в описателния документ, и да 
няма опасност от изкривяване на 
конкуренцията или дискриминация.
8. Възлагащите органи могат да 
предвидят награди или плащания за 
участниците в диалога.

Or. fr

Изменение 756
Jürgen Creutzmann
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Предложение за директива
Член 28 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Минималният срок за получаване на 
заявките за участие е 30 дни от датата на 
изпращане на обявлението за 
обществената поръчка.

Минималният срок за получаване на 
заявките за участие е 35 дни от датата на 
изпращане на обявлението за 
обществената поръчка.

Or. en

Обосновка

Срокът за получаване на заявки за участие следва да бъде удължен на 35 дни, което 
дава достатъчно време на кандидатите да подготвят офертите, и все пак е по-
кратък от настоящия (37 дни).

Изменение 757
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Предложение за директива
Член 28 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Само икономическите оператори, 
поканени от възлагащия орган след 
оценката на поисканата от тях 
информация, могат да участват в 
диалога. Възлагащите органи могат да 
ограничават броя на подходящите 
кандидати, които да бъдат поканени за 
участие в процедурата, в съответствие с 
член 64. Поръчката се възлага 
единствено въз основа на критерия за 
възлагане „икономически най-изгодна 
оферта“ в съответствие с член 66, 
параграф 1, буква а).

Само икономическите оператори, 
поканени от възлагащия орган след 
оценката на поисканата от тях 
информация, могат да участват в 
диалога. Възлагащите органи имат 
право да определят един ръководител 
на проекта измежду самите тях, за 
да се гарантира спазването на 
разумни срокове чрез ефективно 
управление на всеки един от етапите 
на диалога. Броят на подходящите 
кандидати, които да бъдат поканени за 
участие в процедурата, може да бъде 
ограничен в съответствие с член 64.

Or. fr
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Изменение 758
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Възлагащите органи посочват своите 
потребности и изисквания в 
обявлението за поръчката и ги 
дефинират в обявлението и/или в 
описателен документ. Едновременно с 
това и в същите документи те посочват 
и дефинират избраните критерии за 
възлагане.

2. Възлагащите органи посочват своите 
потребности и изисквания в 
обявлението за поръчката и ги 
дефинират в обявлението и/или в 
описателен документ. Едновременно с 
това и в същите документи те посочват 
и дефинират избраните един или повече
основни критерии за възлагане.

Or. en

Изменение 759
Peter Simon

Предложение за директива
Член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Възлагащите органи посочват своите 
потребности и изисквания в 
обявлението за поръчката и ги 
дефинират в обявлението и/или в 
описателен документ. Едновременно с 
това и в същите документи те посочват 
и дефинират избраните критерии за 
възлагане.

2. Възлагащите органи посочват своите 
потребности и изисквания в 
обявлението за поръчката и ги 
дефинират в обявлението и/или в 
описателен документ. Едновременно с 
това и в същите документи те посочват 
и дефинират основните критерии за 
възлагане.

Or. de

Изменение 760
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Предложение за директива
Член 28 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Възлагащите органи посочват своите 
потребности и изисквания в 
обявлението за поръчката и ги 
дефинират в обявлението и/или в 
описателен документ. Едновременно с 
това и в същите документи те посочват 
и дефинират избраните критерии за 
възлагане.

2. Възлагащите органи посочват своите 
потребности и изисквания в 
обявлението за поръчката и ги 
дефинират в обявлението и/или в 
описателен документ. Едновременно с 
това и в същите документи те посочват 
и дефинират основните критерии за 
възлагане.

Or. de

Обосновка

Следва да са възможни малки промени на документите за обществената поръчка в 
диалог с оферентите.

Изменение 761
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 28 – параграф 2 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

След изтичане на крайния срок за 
подаване на оферти и преди 
пристъпване към тяхното 
разглеждане, възлагащите органи 
могат да уточнят тежестта, която 
се придава на всяка точка от 
подпозициите на даден критерий за 
възлагане, определен предварително в 
съответствие с член 66, параграф 5, 
при условие че:
а) критериите за възлагане на 
обществена поръчка, определени в 
документите на поръчката или 
обявлението за поръчка, не се 
променят;
б) това не включва нови елементи, 
които биха оказали влияние върху 
изготвянето на офертите;
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в) това не е причина за проява на 
дискриминация срещу никой от 
оферентите.

Or. en

Обосновка

Рационализиране на процедурата по възлагане на обществени поръчки.

Изменение 762
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Предложение за директива
Член 28 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи не разкриват на 
другите участници предложените 
решения или друга поверителна 
информация, предоставена от кандидат, 
участващ в диалога, без неговото 
съгласие. Това съгласие не е под 
формата на общо освобождаване от 
отговорност, а се дава по отношение на 
намерението да се съобщят конкретни 
решения или друга конкретна 
поверителна информация.

Възлагащите органи не могат при 
никакви обстоятелства да разкриват 
на другите участници предложените 
решения или друга поверителна 
информация, предоставена от кандидат, 
участващ в диалога, без неговото 
съгласие, което не може да се налага 
като условие за участие в процедура 
на състезателен диалог. Това съгласие 
не е под формата на общо 
освобождаване от отговорност, а се дава 
по отношение на намерението да се 
съобщят конкретни решения или друга 
конкретна поверителна информация.

Or. fr

Изменение 763
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 28 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи не разкриват на В съответствие с член 18 
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другите участници предложените
решения или друга поверителна 
информация, предоставена от кандидат, 
участващ в диалога, без неговото 
съгласие. Това съгласие не е под 
формата на общо освобождаване от 
отговорност, а се дава по отношение на 
намерението да се съобщят конкретни 
решения или друга конкретна 
поверителна информация.

възлагащите органи не разкриват на 
другите участници предложените 
решения или друга поверителна 
информация, предоставена от кандидат, 
участващ в диалога, без неговото 
съгласие. Това съгласие не е под 
формата на общо освобождаване от 
отговорност, а се дава по отношение на 
намерението да се съобщи конкретна
информация.

Or. en

Обосновка

Рационализиране на процедурата по възлагане на обществени поръчки.


