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Изменение 764
Cornelis de Jong

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 имат 
възможността, посредством 
споразумение под формата на общ 
отказ от претенции, да разкриват на 
другите участници решения, 
предложени от кандидат, участващ в 
преговорите. Друга поверителна 
информация, предоставена от кандидат, 
участващ в преговорите, няма да бъде 
разкривана без неговото съгласие. Това 
съгласие се дава по отношение на 
намерението да се съобщи тази
поверителна информация.

Or. en

Изменение 765
Marian Harkin

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 спазват най-
високи стандарти за 
добросъвестност и 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 
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поверителна информация.

Or. en

Изменение 766
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Предложение за директива
Член 28 — параграф 3 — алинея 3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяко нарушение на алинея 3 от
настоящия параграф може да доведе 
до подвеждане под отговорност на 
възлагащия орган.

Or. fr

Изменение 767
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 28 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Възлагащият орган продължава
диалога, докато установи решението 
или решенията, които могат да 
удовлетворят неговите потребности.

5. Възлагащият орган може или да 
определи ограничен период от време 
за провеждане на диалогa, който 
фигурира в обявлението за поръчка 
или да продължи диалога, докато 
установи решението или решенията, 
които могат да удовлетворят неговите 
потребности.

Or. en

Изменение 768
Frank Engel



AM\908712BG.doc 5/188 PE492.859v01-00

BG

Предложение за директива
Член 28 — параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Възлагащият орган продължава
диалога, докато установи решението 
или решенията, които могат да 
удовлетворят неговите потребности.

5. Възлагащият орган може:

– или да предвиди ограничена 
продължителност на диалога, която 
е посочена в обявлението за поръчка;
– или да продължи диалога, докато 
установи решението или решенията, 
които могат да удовлетворят неговите 
потребности.

Or. fr

Изменение 769
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 28 – параграф 6 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Офертите могат да бъдат 
изяснявани, уточнявани и 
подобрявани по искане на възлагащия 
орган. Подобни изяснения, уточнения, 
подобрения и допълнителна 
информация обаче не могат да 
променят основните параметри на 
офертата или обществената 
поръчка, включително 
потребностите и изискванията, 
изложени в обявлението за поръчка 
или в описателния документ, когато 
промените в тези параметри, 
потребности и изисквания могат да 
доведат до нарушаване на 
конкуренцията или до 
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дискриминационни последици.

Or. en

Обосновка

Опростяване на процедурата по възлагане на обществени поръчки.

Изменение 770
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 28 – параграф 7 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащият орган може да поиска 
от оферента, определен като подал 
икономически най-изгодната оферта, 
да изясни някои параметри на 
офертата или да потвърди 
ангажиментите, съдържащи се в нея, 
при условие че това не води до 
промяна в основните параметри на 
офертата или на поканата за 
представяне на оферти, както и до 
опасност от нарушаване на 
конкуренцията или до 
дискриминация.

Or. en

Изменение 771
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 28 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато е необходимо, за да се 
финализират финансовите 
ангажименти или други условия на 
поръчката, възлагащият орган може да

Възлагащият орган може да поиска от
оферента, определен като подал 
икономически най-изгодната оферта в 
съответствие с член 66, параграф 1, 
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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.

буква а), да изясни някои аспекти на 
офертата или да потвърди 
ангажиментите, съдържащи се в нея,
стига това да не води до изменение на
основните 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.

Or. en

Обосновка

Предложеният нов текст крие опасности, тъй като създава възможност 
възлагащите органи да окажат натиск върху цената спрямо оферента, определен 
като подал икономически най-изгодната оферта. Следователно съществуващият 
текст на Директива 2004/18/ЕО (член 29, параграф 7) е по-подходящ, като са 
извършени малки изменения в терминологията на предложението на Комисията.

Изменение 772
Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за директива
Член 28 — параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Възлагащите органи могат да 
предвидят награди или плащания за
участниците в диалога.

8. Възлагащите органи предвиждат
награди или плащания за участниците в 
диалога при определените в 
поръчката условия.

Or. fr

Изменение 773
Marian Harkin

Предложение за директива
Член 28 – параграф 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Възлагащите органи могат да 
предвидят награди или плащания за 
участниците в диалога.

8. Възлагащите органи предвиждат
награди или плащания за участниците в 
диалога.

Or. en

Изменение 774
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 28 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Възлагащите органи могат да 
предвидят награди или плащания за 
участниците в диалога.

8. Възлагащите органи предвиждат
награди или плащания за участниците в 
диалога.

Or. en

Обосновка

Трудно/невъзможно е да се даде точна оценка на времето и разходите, необходими за 
участие в процедурите на договаряне след подаването на първоначалната оферта.
Следователно перспективата за получаване на известна компенсация за допълнително 
положените усилия може да привлече изпълнители, които биха се въздържали от 
участие в противен случай. Това вероятно ще повлияе благоприятно както на 
конкуренцията, така и на качеството на строителството.

Изменение 775
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 29 заличава се
Партньорство за иновации

1. При партньорствата за иновации 
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всеки икономически оператор може 
да подаде заявка за участие в отговор 
на обявление за поръчка с оглед 
установяване на структурирано 
партньорство за разработка на 
новаторски продукт, услуга или 
строителство и закупуване 
впоследствие на получените в 
резултат на това стоки, услуги или 
строителство, стига те да 
отговарят на договорените нива на 
изпълнение и разходи.

2. Партньорството се структурира 
на последователни етапи според 
последователността на стъпките в 
процеса на изследване и разработка на 
иновациите, евентуално до 
производството на стоката или 
извършването на услугите. То 
предвижда междинни показатели за 
постигане от партньора и заплащане 
на възнаграждението на съответни 
вноски. Въз основа на тези 
показатели възлагащият орган може 
да реши след всеки етап да прекрати 
партньорството и да стартира нова 
процедура за възлагане на обществени 
поръчки за останалите етапи, стига 
да е придобил съответните права 
върху интелектуалната собственост.

3. Поръчката се възлага в 
съответствие с правилата за 
състезателна процедура с договаряне, 
посочени в член 27.

При подбора на кандидатите 
възлагащите органи обръщат особено 
внимание на критериите по 
отношение на капацитета и опита 
на оферентите в областта на 
научноизследователската и 
развойната дейност и разработката 
на новаторски решения. Те могат да 
ограничават броя на подходящите 
кандидати, които да бъдат поканени 
за участие в процедурата, в 
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съответствие с член 64.

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

4. Структурата на партньорството 
и особено продължителността и 
стойността на различните етапи 
отразяват степента на новаторство 
в предложеното решение и 
последователността на действията 
за изследване и разработка на 
иновациите, необходими за 
осигуряването на новаторско 
решение, което все още не се предлага 
на пазара. Стойността и 
продължителността на една поръчка 
за покупка на получената в резултат 
на това стока, услуга или 
строителство остават в рамките на 
подходящите лимити, като се 
отчита необходимостта от 
възстановяване на направените 
разходи, включително разходите за 
разработка на новаторско решение, и 
за постигане на достатъчна печалба. 

Възлагащите органи не използват 
партньорствата за иновации, за да 
препятстват, ограничават или 
изкривяват конкуренцията.

Or. fr
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Изменение 776
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 29 заличава се
Партньорство за иновации
1. При партньорствата за иновации 
всеки икономически оператор може 
да подаде заявка за участие в отговор 
на обявление за поръчка с оглед 
установяване на структурирано 
партньорство за разработка на 
новаторски продукт, услуга или 
строителство и закупуване 
впоследствие на получените в 
резултат на това стоки, услуги или 
строителство, стига те да 
отговарят на договорените нива на 
изпълнение и разходи.
2. Партньорството се структурира 
на последователни етапи според 
последователността на стъпките в 
процеса на изследване и разработка на 
иновациите, евентуално до 
производството на стоката или 
извършването на услугите. То 
предвижда междинни показатели за 
постигане от партньора и заплащане 
на възнаграждението на съответни 
вноски. Въз основа на тези 
показатели възлагащият орган може 
да реши след всеки етап да прекрати 
партньорството и да стартира нова 
процедура за възлагане на обществени 
поръчки за останалите етапи, стига 
да е придобил съответните права 
върху интелектуалната собственост.

3. Поръчката се възлага в 
съответствие с правилата за 
състезателна процедура с договаряне, 
посочени в член 27.
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При подбора на кандидатите 
възлагащите органи обръщат особено 
внимание на критериите по 
отношение на капацитета и опита 
на оферентите в областта на 
научноизследователската и 
развойната дейност и разработката 
на новаторски решения. Те могат да 
ограничават броя на подходящите 
кандидати, които да бъдат поканени 
за участие в процедурата, в 
съответствие с член 64.

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

4. Структурата на партньорството 
и особено продължителността и 
стойността на различните етапи 
отразяват степента на новаторство 
в предложеното решение и 
последователността на действията 
за изследване и разработка на 
иновациите, необходими за 
осигуряването на новаторско 
решение, което все още не се предлага 
на пазара. Стойността и 
продължителността на една поръчка 
за покупка на получената в резултат 
на това стока, услуга или 
строителство остават в рамките на 
подходящите лимити, като се 
отчита необходимостта от 
възстановяване на направените 
разходи, включително разходите за 
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разработка на новаторско решение, и 
за постигане на достатъчна печалба. 

Възлагащите органи не използват 
партньорствата за иновации, за да 
препятстват, ограничават или 
изкривяват конкуренцията.

Or. en

Изменение 777
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При партньорствата за иновации
всеки икономически оператор може да 
подаде заявка за участие в отговор на 
обявление за поръчка с оглед 
установяване на структурирано 
партньорство за разработка на 
новаторски продукт, услуга или 
строителство и закупуване впоследствие 
на получените в резултат на това стоки, 
услуги или строителство, стига те да 
отговарят на договорените нива на 
изпълнение и разходи.

1. При партньорствата за иновации 
всеки икономически оператор може да 
подаде заявка за участие в отговор на 
обявление за поръчка с оглед 
установяване на структурирано 
партньорство за разработка на 
новаторски продукт, услуга или 
строителство и закупуване впоследствие 
на получените в резултат на това стоки, 
услуги или строителство, стига те да 
отговарят на договорените нива на 
изпълнение и разходи. Поръчката за 
създаване на партньорство за 
иновации се възлага единствено въз 
основа на критерия за икономически 
най-изгодната оферта в 
съответствие с член 66, параграф 1, 
буква а).

Or. en

Обосновка

Опростяване на процедурата за възлагане на обществени поръчки и подобряване на 
новата процедура за партньорства за иновации.
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Изменение 778
Frank Engel

Предложение за директива
Член 29 — параграф 2 — алинеи 1а и 1б (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правата върху интелектуалната 
собственост се отстъпват 
единствено с цел да се позволи на 
възлагащия орган да използва 
резултатите от предходните етапи 
в съответствие с предмета на 
партньорството в случай на смяна на 
изпълнителя по време на 
процедурата, за да се ограничи 
действието на това придобиване на 
права по отношение на отпадналото 
предприятие.
Клаузите за интелектуалната 
собственост трябва много ясно да 
определят правата и задълженията 
на участващите страни.

Or. fr

Изменение 779
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Предложение за директива
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Партньорството се структурира на 
последователни етапи според 
последователността на стъпките в 
процеса на изследване и разработка на 
иновациите, евентуално до
производството на стоката или 
извършването на услугите. То 
предвижда междинни показатели за 
постигане от партньора и заплащане на

2. Партньорството се структурира на 
последователни етапи според 
последователността на стъпките в 
процеса на изследване и разработка на 
иновациите, които могат да включват
производството на стоката или 
извършването на услугите, или 
приключването на строителството.
Партньорството задава междинни 
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възнаграждението на съответни 
вноски. Въз основа на тези показатели 
възлагащият орган може да реши след 
всеки етап да прекрати партньорството 
и да стартира нова процедура за 
възлагане на обществени поръчки за 
останалите етапи, стига да е придобил 
съответните права върху 
интелектуалната собственост.

показатели за постигане от партньора и 
възнаграждение на съответни вноски. 
Въз основа на тези показатели 
възлагащият орган може да реши след 
всеки етап да прекрати партньорството 
и да стартира нова процедура за 
възлагане на обществени поръчки за 
останалите етапи, стига възлагащият 
орган да е посочил в документите за 
обществената поръчка при какви 
условия може да се възползва от тази 
възможност за прекратяване на 
партньорството.

Or. en

Обосновка

Опростяване на процедурата за възлагане на обществени поръчки и подобряване на 
новата процедура за партньорства за иновации.

Изменение 780
Marian Harkin

Предложение за директива
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Партньорството се структурира на 
последователни етапи според 
последователността на стъпките в 
процеса на изследване и разработка на 
иновациите, евентуално до
производството на стоката или 
извършването на услугите. То 
предвижда междинни показатели за 
постигане от партньора и заплащане на 
възнаграждението на съответни вноски. 
Въз основа на тези показатели 
възлагащият орган може да реши след 
всеки етап да прекрати партньорството 
и да стартира нова процедура за 
възлагане на обществени поръчки за 
останалите етапи, стига да е придобил 
съответните права върху 

2. Партньорството се структурира на 
последователни етапи според 
последователността на стъпките в 
процеса на изследване и разработка на 
иновациите, евентуално до 
производството на стоката или 
извършването на услугите. То 
предвижда междинни показатели за 
постигане от партньора и заплащане на
възнаграждението на съответни вноски. 
Въз основа на тези показатели 
възлагащият орган може да реши след 
всеки етап да прекрати партньорството 
и да стартира нова процедура за 
възлагане на обществени поръчки за 
останалите етапи.
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интелектуалната собственост.

Or. en

Обосновка

Следва да се поясни начинът, по който ще се ръководи тази нова процедура, с цел да 
се насърчи иновацията и да се избегне специфична процедура за подбор: 1) как да се 
извършва оценка на правата върху интелектуална собственост (какъв да бъде 
мащабът на търговския пазар); 2) твърде неясно определение; 3) възлагащите органи 
все повече ще ангажират частни участници на пазара (експерти) вместо да се 
възползват от вътрешни отдели; 4) разясняване на определението за процедурата; 5) 
чии ще са правата върху интелектуална собственост?

Изменение 781
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Предложение за директива
Член 29 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Поръчката се възлага съгласно 
настоящия параграф:
В документите за обществената 
поръчка, възлагащите органи описват 
кои елементи определят 
минималните изисквания, които 
трябва да бъдат изпълнени. Насоките 
следва да бъдат достатъчно точни, 
за да позволят на икономическите 
оператори да определят естеството 
и обхвата на поръчката и да решат 
дали да заявят участие в 
процедурата.
Минималният срок за получаване на 
заявките за участие е 30 дни от 
датата на изпращане на обявлението 
за поръчката или, когато обявление за 
предварителна информация се 
използва като покана за участие в 
състезателна процедура — 30 дни от 
датата на изпращане на поканата за 
потвърждаване на интерес. 
Минималният срок за получаване на 
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първоначални оферти е 30 дни от 
датата на изпращане на поканата.
Възлагащите органи преговарят с 
оферентите по първоначалните и по 
всички представени впоследствие 
оферти с цел подобряване на 
съдържанието, за да се гарантира, че 
тези оферти изпълняват по-добре 
критериите за възлагане, посочени в 
документите за обществената 
поръчка.
По време на преговорите възлагащите 
органи гарантират равнопоставеност 
на всички оференти. За тази цел те 
не предоставят информация по 
дискриминационен начин, което 
може да даде предимство на някои 
оференти за сметка на други. Те 
полагат специални усилия, за да 
гарантират, че всички оференти, 
чиито оферти не са отхвърлени, са 
информирани писмено за всякакви 
промени в техническите 
спецификации на документите за 
обществената поръчка, различни от
онези, които определят минималните 
изисквания, като предоставят 
достатъчно време на тези оференти 
да променят и представят отново 
изменените си оферти съгласно тези 
промени.
В съответствие с член 18 
възлагащите органи не разкриват на 
другите участници поверителна 
информация, предоставена от 
кандидат, участващ в диалога, без 
неговото съгласие. Това съгласие не е 
под формата на отказ от претенции, 
а се дава във връзка с намерението да 
се съобщи конкретна информация.
Минималните изисквания и 
критериите за възлагане не са 
предмет на преговори.
След изтичане на крайния срок за 
подаване на оферти и преди 
пристъпване към тяхното 
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разглеждане, възлагащите органи 
могат да уточнят тежест за всяка 
точка от подпозициите на 
съответния критерий за възлагане, 
определен предварително в 
съответствие с член 66, параграф 5, 
при условие че:
— критериите за възлагане на 
обществена поръчка, определени в 
документите на поръчката или 
обявлението за поръчката, са 
непроменени;
а) това не включва нови елементи, 
които биха оказали влияние върху 
изготвянето на офертите;
б) това не поражда дискриминация 
спрямо който и да било от 
оферентите.
Процедурите за партньорство за 
иновации 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 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

Обосновка

Ключово изменение относно партньорствата за иновации, което обвързва 
процедурата със състезателната процедура с договаряне, но разкрива повече 
възможности за договаряне при партньорствата за иновации, при условие че те са 
необходими за тези видове обществени поръчки, попадащи в новата процедура, което 
обяснява защо за гарантирането на прозрачност и справедливост се прилагат само 
някои най-важни части от член 27.
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Изменение 782
Marian Harkin

Предложение за директива
Член 29 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Поръчката се възлага в 
съответствие с правилата за 
състезателна процедура с договаряне, 
посочени в член 27.

заличава се

Or. en

Изменение 783
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Предложение за директива
Член 29 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При подбора на кандидатите 
възлагащите органи обръщат особено 
внимание на критериите по отношение 
на капацитета и опита на оферентите
в областта на научноизследователската 
и развойната дейност и разработката на 
новаторски решения. Те могат да 
ограничават броя на подходящите 
кандидати, които да бъдат поканени за 
участие в процедурата, в съответствие с 
член 64.

При подбора на кандидатите 
възлагащите органи обръщат особено 
внимание на критериите по отношение 
на капацитета на кандидатите в 
областта на научноизследователската и 
развойната дейност и разработката на 
новаторски решения. Те могат да 
ограничават броя на подходящите 
кандидати, които да бъдат поканени за 
участие в процедурата, в съответствие с 
член 64.

Or. en

Обосновка

Подобрения в процедурата за партньорства за иновации, които я правят по-достъпна 
по-специално за иновативните МСП.
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Изменение 784
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Предложение за директива
Член 29 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Само икономическите оператори, 
поканени от възлагащия орган след 
оценката на поисканата от тях 
информация, могат да подават проекти 
за изследване и разработка на иновации, 
чиято цел е удовлетворяване на 
потребностите, установени от 
възлагащия орган, които не могат да се 
удовлетворят от съществуващите 
решения.

Or. en

Обосновка

Вече е споменато в предходни изменения относно партньорствата за иновации.

Изменение 785
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Предложение за директива
Член 29 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Структурата на партньорството и 
особено продължителността и 
стойността на различните етапи 
отразяват степента на новаторство в 
предложеното решение и 
последователността на действията за 
изследване и разработка на иновациите, 
необходими за осигуряването на 
новаторско решение, което все още не 

Възлагащият орган гарантира, че
структурата на партньорството и
особено продължителността и 
стойността на различните етапи 
отразяват степента на новаторство в 
предложеното решение и 
последователността на действията за 
изследване и разработка на иновациите, 
необходими за осигуряването на 
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се предлага на пазара. Стойността и 
продължителността на една поръчка 
за покупка на получената в резултат 
на това стока, услуга или 
строителство остават в рамките на 
подходящите лимити, като се 
отчита необходимостта от 
възстановяване на направените 
разходи, включително разходите за 
разработка на новаторско решение, и 
за постигане на достатъчна печалба.

новаторско решение, което все още не 
се предлага на пазара. Прогнозната 
стойност на стоките, услугите или 
строителството не е несъразмерна 
спрямо инвестицията, необходима за
тяхната разработка.

Or. en

Обосновка

Това изменение гарантира, че използването на партньорствата за иновации е в унисон 
с основната цел на тази нова процедура и че те носят добро съотношение между 
качество и цена.

Изменение 786
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Предложение за директива
Член 29 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи не използват 
партньорствата за иновации, за да 
препятстват, ограничават или 
изкривяват конкуренцията.

заличава се

Or. en

Обосновка

Вече е отразено в друго изменение относно партньорствата за иновации.

Изменение 787
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 29а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 29а
Система с ваучери за услуги

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

Or. en

Изменение 788
Marc Tarabella
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Предложение за директива
Член 30 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки могат да осигурят 
на възлагащите органи право да 
възлагат обществени поръчки с 
процедура на договаряне без 
предварително обявяване само в 
случаите по параграфи 2–5.

1. Държавите членки могат да осигурят 
на възлагащите органи право да 
възлагат обществени поръчки с 
процедура на договаряне без 
предварително обявяване само в 
случаите по параграфи 2–5. На 
възлагащия орган се забранява да 
използва процедурата на договаряне 
без обявяване за договаряне 
изключително на цената на услугите.

Or. fr

Изменение 789
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки могат да 
осигурят на възлагащите органи право 
да възлагат обществени поръчки с 
процедура на договаряне без 
предварително обявяване само в 
случаите по параграфи 2–5.

1. В конкретните случаи и 
обстоятелства по параграфи 2–5
държавите членки могат да осигурят 
на възлагащите органи право да 
възлагат обществени поръчки с 
процедура на договаряне без 
предварително обявяване. Във всички 
останали случаи прилагането на тази 
процедура не е разрешено.

Or. en

Обосновка

Опростяване на процедурата по възлагане на обществени поръчки.
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Изменение 790
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Предложение за директива
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки могат да осигурят 
на възлагащите органи право да 
възлагат обществени поръчки с 
процедура на договаряне без 
предварително обявяване само в 
случаите по параграфи 2–5.

1. Държавите членки могат да осигурят 
на възлагащите органи право да 
възлагат обществени поръчки с 
процедура на договаряне без 
предварително обявяване само в 
случаите по параграфи 2–5, когато 
стойността на поръчката е под 500 
000 евро за обществени поръчки за 
строителство и под 100 000 евро за 
обществени поръчки за услуги

Or. it

Изменение 791
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 30 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Процедурата на договаряне без 
предварително обявяване може да се 
предвижда за обществени поръчки за 
строителство, за доставки и за услуги 
във всеки от следните случаи:

Процедурата на договаряне без 
предварително обявяване може да се 
използва за обществени поръчки за 
строителство, за доставки и за услуги 
във всеки от следните случаи:

Or. en

Обосновка

Опростяване на процедурата по възлагане на обществени поръчки.

Изменение 792
Heide Rühle
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Предложение за директива
Член 30 – параграф 2 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) когато не са били подадени оферти, 
подходящи оферти или заявки за 
участие при провеждането на открита 
или ограничена процедура, при условие 
че първоначално обявените условия на 
обществената поръчка не са съществено 
променени и че е изпратен доклад до 
Комисията или до националния 
надзорен орган, определен по член 84, 
по тяхно искане.

а) когато не са били подадени оферти, 
подходящи оферти или заявки за 
участие при провеждането на открита 
процедура, ограничена процедура или
процедура на договаряне с 
предварително обявяване, при условие 
че първоначално обявените условия на 
обществената поръчка не са съществено 
променени;

Or. en

Обосновка

Твърде бюрократично. Една от целите на това изменение е опростяване с цел 
постигане на по-добра ефективност на разходите.

Изменение 793
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Предложение за директива
Член 30 – параграф 2 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) когато не са били подадени оферти, 
подходящи оферти или заявки за 
участие при провеждането на открита 
или ограничена процедура, при условие 
че първоначално обявените условия на 
обществената поръчка не са съществено 
променени и че е изпратен доклад до 
Комисията или до националния 
надзорен орган, определен по член 84, 
по тяхно искане.

а) когато не са били подадени оферти, 
подходящи оферти или заявки за 
участие при провеждането на открита 
или ограничена процедура, при условие 
че първоначално обявените условия на 
обществената поръчка не са съществено 
променени;

Or. de
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Обосновка

Неясно формулираното задължение за докладване води до ненужна бюрокрация и 
непропорционални задължения за възлагащите органи да изпращат доклад, особено 
като се има предвид факта, че следва да има само един национален орган.

Изменение 794
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, Anna 
Maria Corazza Bildt

Предложение за директива
Член 30 – параграф 2 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) когато не са били подадени оферти, 
подходящи оферти или заявки за 
участие при провеждането на открита 
или ограничена процедура, при условие 
че първоначално обявените условия на 
обществената поръчка не са съществено 
променени и че е изпратен доклад до 
Комисията или до националния 
надзорен орган, определен по член 84,
по тяхно искане.

а) когато не са били подадени оферти, 
подходящи оферти или заявки за 
участие при провеждането на открита 
или ограничена процедура, при условие 
че първоначално обявените условия на 
обществената поръчка не са съществено 
променени и че е изпратен доклад до 
Комисията или до националния 
компетентен орган по тяхно искане.

Or. en

Обосновка

Предлаганото изменение е свързано с предлаганите изменения по член 84.

Изменение 795
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 30 – параграф 2 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) когато не са били подадени оферти, 
подходящи оферти или заявки за 
участие при провеждането на открита 
или ограничена процедура, при условие 
че първоначално обявените условия на 

а) когато не са били подадени оферти, 
подходящи оферти или заявки за 
участие при провеждането на открита 
или ограничена процедура, при условие 
че първоначално обявените условия на 
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обществената поръчка не са 
съществено променени и че е 
изпратен доклад до Комисията или до 
националния надзорен орган, 
определен по член 84, по тяхно искане.

обществената поръчка не са променени.

Or. it

Изменение 796
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 30 – параграф 2 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) когато не са били подадени оферти, 
подходящи оферти или заявки за 
участие при провеждането на открита 
или ограничена процедура, при условие 
че първоначално обявените условия на 
обществената поръчка не са съществено 
променени и че е изпратен доклад до 
Комисията или до националния 
надзорен орган, определен по член 84, 
по тяхно искане.

а) когато не са били подадени оферти, 
подходящи оферти или заявки за 
участие при провеждането на открита 
или ограничена процедура, при условие 
че първоначално обявените условия на 
обществената поръчка не са съществено 
променени.

Or. en

Изменение 797
Peter Simon

Предложение за директива
Член 30 – параграф 2 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) когато не са били подадени оферти, 
подходящи оферти или заявки за 
участие при провеждането на открита 
или ограничена процедура, при условие 
че първоначално обявените условия на 
обществената поръчка не са съществено 
променени и че е изпратен доклад до 

а) когато не са били подадени оферти, 
подходящи оферти или заявки за 
участие при провеждането на открита 
или ограничена процедура, при условие 
че първоначално обявените условия на 
обществената поръчка не са съществено 
променени;
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Комисията или до националния 
надзорен орган, определен по член 84, 
по тяхно искане.

Or. de

Изменение 798
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 30 – параграф 2 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) когато не са били подадени оферти, 
подходящи оферти или заявки за 
участие при провеждането на открита 
или ограничена процедура, при условие 
че първоначално обявените условия на 
обществената поръчка не са съществено 
променени и че е изпратен доклад до 
Комисията или до националния 
надзорен орган, определен по член 84, 
по тяхно искане.

а) когато не са били подадени оферти, 
подходящи оферти или заявки за 
участие при провеждането на открита 
или ограничена процедура, при условие 
че първоначално обявените условия на 
обществената поръчка не са съществено 
променени и че е изпратен доклад до 
Комисията.

Or. en

Изменение 799
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 30 – параграф 2 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато целта на обществената 
поръчка е създаване или придобиване 
на произведение на изкуството;

б) когато по художествени причини 
поръчката може да се възложи само 
на конкретен икономически оператор.

Or. en

Обосновка

Свеждането на прилагането на процедурата на договаряне без предварително 
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обявяване само до произведения на изкуството изглежда твърде ограничен подход. 
Въпросната обществена поръчка може да не се отнася до произведение на 
изкуството, но несъмнено може да е с художествен характер (например 
художествено изпълнение, концерт).

Изменение 800
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 30 – параграф 2 – алинея 1 – буква в) - точка – i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) отсъствието на конкуренция по 
технически причини;

заличава се

Or. it

Изменение 801
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 30 – параграф 2 – алинея 1 – буква в) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) отсъствието на конкуренция по 
технически причини;

i) отсъствието на конкуренция по 
технически или правни причини;

Or. en

Изменение 802
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 30 – параграф 2 – алинея 1 – буква в) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) отсъствието на конкуренция по 
технически причини;

i) отсъствието на конкуренция по 
технически или правни причини;
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Or. en

Изменение 803
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 30 – параграф 2 – алинея 1 – буква в) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) отсъствието на конкуренция по
технически причини;

i) отсъствието на конкуренция по
технически или правни причини;

Or. de

Обосновка

Чрез настоящото допълнение се обхващат и случаи, в които възлагащият орган има 
нужда от сграда на точно определено място и собственикът е склонен на продажба, 
само ако получи договор за строителство.

Изменение 804
Peter Simon

Предложение за директива
Член 30 – параграф 2 – алинея 1 – буква в) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) отсъствието на конкуренция по 
технически причини;

i) отсъствието на конкуренция по
правни или технически причини;

Or. de

Изменение 805
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 30 – параграф 2 – алинея 1 – буква в) – подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) защитата на други изключителни iii) защитата на други изключителни 
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права. права, сред които приоритет на сайт 
за недвижими имоти.

Or. fr

Изменение 806
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Предложение за директива
Член 30 – параграф 2 – алинея 1 – буква в) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това изключение се прилага само когато 
не съществува достатъчно добра 
алтернатива или заместител и
отсъствието на конкуренция не се 
дължи на изкуствено стесняване на 
параметрите на обществената поръчка.

Това изключение се прилага само когато 
отсъствието на конкуренция не се 
дължи на изкуствено стесняване на 
параметрите на обществената поръчка.

Or. de

Изменение 807
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 30 – параграф 2 – алинея 1 – буква в) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това изключение се прилага само когато 
не съществува достатъчно добра 
алтернатива или заместител и
отсъствието на конкуренция не се 
дължи на изкуствено стесняване на 
параметрите на обществената поръчка.

Това изключение се прилага само когато 
отсъствието на конкуренция не се 
дължи на изкуствено стесняване на 
параметрите на обществената поръчка.

Or. de

Изменение 808
Heide Rühle
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Предложение за директива
Член 30 – параграф 2 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) доколкото това е строго необходимо, 
когато поради изключителна 
неотложност при форсмажорни 
обстоятелства сроковете за открити, 
ограничени процедури или състезателни 
процедури с договаряне не могат да 
бъдат спазени; обстоятелствата, 
предявени с цел обосноваване на 
изключителната неотложност, в никакъв 
случай не трябва да се дължат на 
възлагащия орган;

г) доколкото това е строго необходимо, 
когато поради изключителна 
неотложност, непредвидима от 
възлагащия орган, сроковете за 
открити, ограничени процедури или 
състезателни процедури с договаряне не 
могат да бъдат спазени; 
обстоятелствата, предявени с цел 
обосноваване на изключителната 
неотложност, в никакъв случай не 
трябва да се дължат на възлагащия 
орган;

Or. en

Изменение 809
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 30 – параграф 2 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) доколкото това е строго необходимо, 
когато поради изключителна 
неотложност при форсмажорни 
обстоятелства сроковете за открити, 
ограничени процедури или състезателни 
процедури с договаряне не могат да 
бъдат спазени; обстоятелствата, 
предявени с цел обосноваване на 
изключителната неотложност, в никакъв 
случай не трябва да се дължат на 
възлагащия орган;

г) доколкото това е строго необходимо, 
когато поради изключителна 
неотложност сроковете за открити, 
ограничени процедури или състезателни 
процедури с договаряне не могат да 
бъдат спазени; обстоятелствата, 
предявени с цел обосноваване на 
изключителната неотложност, в никакъв 
случай не трябва да се дължат на 
възлагащия орган;

Or. en

Обосновка

Изключителната неотложност не следва да се свежда само до форсмажорни 
обстоятелства.
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Изменение 810
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 30 – параграф 2 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) доколкото това е строго необходимо, 
когато поради изключителна 
неотложност при форсмажорни 
обстоятелства сроковете за открити, 
ограничени процедури или състезателни 
процедури с договаряне не могат да 
бъдат спазени; обстоятелствата, 
предявени с цел обосноваване на 
изключителната неотложност, в никакъв 
случай не трябва да се дължат на 
възлагащия орган;

г) доколкото това е строго необходимо, 
когато поради изключителна 
неотложност при обстоятелства, 
непредвидими от възлагащия орган,
сроковете за открити, ограничени 
процедури или състезателни процедури 
с договаряне не могат да бъдат спазени; 
обстоятелствата, предявени с цел 
обосноваване на изключителната 
неотложност, в никакъв случай не 
трябва да се дължат на възлагащия 
орган;

Or. en

Обосновка

Опростяване на процедурата по възлагане на обществени поръчки.

Изменение 811
Peter Simon

Предложение за директива
Член 30 – параграф 2 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) доколкото това е строго необходимо, 
когато поради изключителна 
неотложност при форсмажорни
обстоятелства сроковете за открити, 
ограничени процедури или състезателни 
процедури с договаряне не могат да 
бъдат спазени; обстоятелствата, 
предявени с цел обосноваване на 
изключителната неотложност, в никакъв 

г) доколкото това е строго необходимо, 
когато поради изключителна 
неотложност при непредвидими за 
възлагащия орган обстоятелства 
сроковете за открити, ограничени 
процедури или състезателни процедури 
с договаряне не могат да бъдат спазени; 
обстоятелствата, предявени с цел 
обосноваване на изключителната 
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случай не трябва да се дължат на 
възлагащия орган;

неотложност, в никакъв случай не 
трябва да се дължат на възлагащия 
орган;

Or. de

Изменение 812
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 30 – параграф 2 – алинея 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) когато икономически оператор 
поеме инициативата да предложи на 
възлагащ орган партньорство за 
иновации с оглед установяване на 
структурирано партньорство за 
разработка на новаторски продукт, 
услуга или строителство и закупуване 
впоследствие на получените в 
резултат на това стоки, услуги или 
строителство, стига те да 
отговарят на договорените нива на 
изпълнение и разходи.

Or. fr

Изменение 813
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 30 – параграф 2 – алинея 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– е нередовна или неприемлива и – е нередовна или неприемлива или

Or. en
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Изменение 814
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 30 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато са необходими допълнителни 
доставки от първоначалния доставчик, 
предназначени за частична замяна на 
нормални снабдявания или инсталации 
или за разширяване обхвата на 
съществуващите снабдявания или 
инсталации, когато смяната на 
доставчика би принудила възлагащия 
орган да се сдобие с материал с 
различни технически характеристики, 
което ще доведе до несъвместимост или 
несъразмерно големи технически 
затруднения при експлоатацията и 
поддръжката; продължителността на 
такива поръчки, както и на периодично 
повтарящи се поръчки като правило не 
може да надвишава три години;

б) когато са необходими допълнителни 
доставки от първоначалния доставчик, 
предназначени за частична замяна на 
нормални снабдявания или инсталации 
или за разширяване обхвата на 
съществуващите снабдявания или 
инсталации, когато смяната на 
доставчика би принудила възлагащия 
орган да се сдобие с материал с 
различни технически характеристики, 
което ще доведе до несъвместимост или 
несъразмерно големи технически 
затруднения при експлоатацията и 
поддръжката; продължителността на 
такива поръчки, както и на периодично 
повтарящи се поръчки като правило не 
може да надвишава четири години;

Or. en

Изменение 815
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 30 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Процедурата на договаряне без 
предварително обявяване може да се 
предвиди за обществени поръчки за 
услуги, когато въпросната поръчка е 
предшествана от конкурс за проект, 
организиран в съответствие с 
настоящата директива, и се възлага по 
съответните правила на победителя или 
на един от победителите в конкурса за 
проект; във втория случай всички 

4. Процедурата на договаряне без 
предварително обявяване може да се 
прилага за обществени поръчки за 
услуги, когато въпросната поръчка е 
предшествана от конкурс за проект, 
организиран в съответствие с 
настоящата директива, и се възлага по 
съответните правила на победителя или 
на един от победителите в конкурса за 
проект; във втория случай всички 
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победители трябва да бъдат поканени да 
участват в договарянето.

победители трябва да бъдат поканени да 
участват в договарянето.

Or. en

Обосновка

Процедурата на договаряне е процедура, която трябва да се прилага, а не само да се 
предвижда.

Изменение 816
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 30 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Процедурата на договаряне без 
предварително обявяване може да се 
предвиди за ново строителство или 
услуги, които се състоят в повторение 
на подобно строителство или услуги, 
възложени от същите възлагащи органи 
на изпълнителя на първоначалната 
поръчка, при условие че това 
строителство или услуги съответстват 
на основния проект, в изпълнение на 
който е възложена първоначалната 
поръчка, при процедура съгласно 
член 24, параграф 1. Основният проект 
посочва размера на възможното 
необходимо допълнително строителство 
или услуги и условията, при които те ще 
се възлагат.

Процедурата на договаряне без 
предварително обявяване може да се 
прилага за ново строителство или 
услуги, които се състоят в повторение 
на подобно строителство или услуги, 
възложени от същите възлагащи органи 
на изпълнителя на първоначалната 
поръчка, при условие че това 
строителство или услуги съответстват 
на основния проект, в изпълнение на 
който е възложена първоначалната 
поръчка, при процедура съгласно 
член 24, параграф 1. Основният проект 
посочва размера на възможното 
необходимо допълнително строителство 
или услуги и условията, при които те ще 
се възлагат.

Or. en

Обосновка

пак там.

Изменение 817
Raffaele Baldassarre, Lara Comi
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Предложение за директива
Член 30 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Процедурата на договаряне без 
предварително обявяване може да се 
предвиди за ново строителство или
услуги, които се състоят в повторение 
на подобно строителство или услуги, 
възложени от същите възлагащи органи 
на изпълнителя на първоначалната 
поръчка, при условие че това
строителство или услуги съответстват 
на основния проект, в изпълнение на 
който е възложена първоначалната 
поръчка, при процедура съгласно 
член 24, параграф 1. Основният проект 
посочва размера на възможното 
необходимо допълнително
строителство или услуги и условията, 
при които те ще се възлагат.

Процедурата на договаряне без 
предварително обявяване може да се 
предвиди за нови услуги, които се 
състоят в повторение на подобни
услуги, възложени от същите възлагащи 
органи на изпълнителя на 
първоначалната поръчка, при условие че 
тези услуги съответстват на основния 
проект, в изпълнение на който е 
възложена първоначалната поръчка, при 
процедура съгласно член 24, параграф 1. 
Основният проект посочва размера на 
възможно необходимите
допълнителни услуги и условията, при 
които те ще се възлагат.

Or. it

Изменение 818
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Предложение за директива
Член 30 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Веднага щом започне тръжната 
процедура по първоначалния проект, 
възможността за използване на 
горепосочената процедура се обявява и 
общата прогнозна стойност на 
допълнителното строителство или
услуги се взема предвид от възлагащите 
органи, когато прилагат разпоредбите 
на член 4.

Веднага щом започне тръжната 
процедура по първоначалния проект, 
възможността за използване на 
горепосочената процедура се обявява и 
общата прогнозна стойност на 
допълнителните услуги се взема 
предвид от възлагащите органи, когато 
прилагат разпоредбите на член 4.

Or. it
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Изменение 819
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Предложение за директива
Член 30 – параграф 5 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тази процедура може да се използва 
само за срок от три години след 
сключване на първоначалния договор.

Тази процедура може да се използва 
само за срок от две години след 
сключване на първоначалния договор.

Or. it

Изменение 820
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Предложение за директива
Член 30 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Възлагащите органи могат да 
комбинират елементи на откритата 
процедура с процедурата на 
договаряне.

Or. de

Обосновка

Следва да съществува възможност за провеждане на едностепенна процедура за 
възлагане на обществена поръчка. Това би дало повече свобода на действие на 
възлагащия орган, който по този начин би могъл да комбинира елементите на 
откритата процедура с такива на процедурата на договаряне. При подобна 
едностепенна процедура подобно на откритата процедура възлагащият орган следва 
да може да приема незабавно оферти от оферентите и да се договаря по тях.

Изменение 821
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Предложение за директива
Член 30 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Процедурата на договаряне без 
предварително обявяване може да се 
използва в случаите, когато 
възлагащият орган счита, че 
поръчката следва да се възложи на 
взаимоспомагателно дружество, 
предоставящо обществени услуги, за 
да се улесни:
i) вливането на служителите от 
публичния сектор в частния сектор; 
или,
ii) разнообразието от доставчици на 
пазара в обхвата на тази обществена 
поръчка.
Това изключение важи единствено в 
случаите, когато поръчката бъде 
възложена:
i) на юридическо лице, което очаква да 
се превърне в взаимоспомагателно
дружество, предоставящо 
обществени услуги, щом 
съответните физически лица 
напуснат своите служебни позиции в 
публичния сектор и юридическото 
лице започне да предоставя услуги; 
или,
ii) в рамките на 3 години, считано от 
датата, на която 
взаимоспомагателното дружество 
започне да предоставя услуги.

Or. en

Изменение 822
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 30 – параграф 5а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Ако възлагащият орган реши, 
съгласно настоящия член, да приложи 
процедурата на договаряне без 
предварително публикуване, той 
предоставя на надзорния орган, 
посочен в член 84, подробен протокол, 
обосноваващ избора и съдържащ 
документите по възлагане на 
обществената поръчка и свързаната с 
тях информация, заедно с 
документите за предишнaтa поканa
за участие в търг, ако желае да 
използва процедурата на договаряне 
без предварително публикуване на 
основание на параграф 2, буква а).

Or. it

Изменение 823
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Предложение за директива
Член 31 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Срокът на рамковото споразумение не
може да надвишава четири години, 
освен в изключителни надлежно 
обосновани случаи, по-специално 
когато това е оправдано от предмета 
на рамковото споразумение.

заличава се

Or. en

Обосновка

Изменение 824
Heide Rühle
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Предложение за директива
Член 31 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Срокът на рамковото споразумение не 
може да надвишава четири години, 
освен в изключителни надлежно 
обосновани случаи, по-специално 
когато това е оправдано от предмета на 
рамковото споразумение.

Срокът на рамковото споразумение не 
може да надвишава шест години, освен 
в изключителни надлежно обосновани 
случаи, по-специално когато това е 
оправдано от предмета на рамковото 
споразумение. Срокът на рамковото 
споразумение по отношение на 
поддръжката се основава на 
жизнения цикъл на строителството 
или доставката.

Or. en

Обосновка

Целта е да се решат проблеми, свързани например с договорите за поддръжка на 
асансьорите.

Изменение 825
Frank Engel, Constance Le Grip

Предложение за директива
Член 31 — параграф 1 — алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Срокът на рамковото споразумение не 
може да надвишава четири години, 
освен в изключителни надлежно 
обосновани случаи, по-специално 
когато това е оправдано от предмета 
на рамковото споразумение.

Срокът на рамковото споразумение не 
може да надвишава четири години, 
освен ако има за предмет услуги с 
продължителност повече от 4 години 
или ако такова превишаване е 
оправдано от необходимостта 
икономическите оператори да 
направят инвестиции, чийто период 
на погасяване е повече от 4 години или 
които са свързани с наемането на 
персонал, способен да извършва 
услугите, или с обучението на 
персонала, за да могат услугите да 
бъдат извършвани.
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Or. fr

Изменение 826
Vicente Miguel Garcés Ramón

Предложение за директива
Член 31 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Срокът на рамковото споразумение не 
може да надвишава четири години,
освен в изключителни надлежно 
обосновани случаи, по-специално 
когато това е оправдано от предмета на 
рамковото споразумение.

Срокът на рамковото споразумение не 
може да надвишава две години, като 
може да достигне до четири години 
при надлежна обосновка или до повече 
в изключителни надлежно обосновани 
случаи, по-специално когато това е 
оправдано от предмета на рамковото 
споразумение.

Or. es

Изменение 827
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 31 – параграф 1 – алинея 3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамковото споразумение за услуги 
срокът на рамковото споразумение 
може да надвиши четири години, 
когато това се изисква в най-добрият 
интерес на крайния потребител, 
предвид естеството на 
инвестицията или другите аспекти, 
свързани с естеството на услугата.

Or. en

Изменение 828
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
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Предложение за директива
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Поръчките, основаващи се на 
рамково споразумение, се възлагат 
съгласно процедурите, предвидени в 
настоящия параграф и в параграфи 3 
и 4.

заличава се

Тези процедури могат да се прилагат 
само между възлагащите органи, 
които са ясно установени за тази цел 
в поканата за участие в състезателна 
процедура или в поканата за 
потвърждаване на интерес, и 
икономическите оператори, които по 
начало са страна по рамковото 
споразумение.
Договорите, основаващи се на рамково 
споразумение, в никакъв случай не 
могат да внасят съществени 
изменения в условията, определени в 
него, по-специално в случая, посочен в 
параграф 3.
Възлагащите органи не използват 
неправомерно рамковите 
споразумения или с цел да 
препятстват, ограничават или 
изкривяват конкуренцията.

Or. en

Обосновка

Изменение 829
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 31 – параграф 2 – алинея 2а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Разширяване на кръга на възлагащите 
органи, които могат да използват 
рамково споразумение, е допустимо по 
изключение, когато са изпълнени 
следните условия:
а) рамковото споразумение е било 
сключено от централен орган за 
покупки;

б) възможността за разширяване е 
била изрично предвидена в 
първоначалното обявление;
в) рамките за разширяването са 
определими въз основа на ясни 
критерии и
г) разширяването е било осъществено 
при единодушно съгласие.

Or. de

Изменение 830
Vicente Miguel Garcés Ramón

Предложение за директива
Член 31 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи не използват 
неправомерно рамковите споразумения 
или с цел да препятстват, ограничават 
или изкривяват конкуренцията.

Възлагащите органи не използват 
неправомерно рамковите споразумения 
или с цел да препятстват, ограничават 
или изкривяват конкуренцията, като
обосновават заложените в 
спецификациите клаузи, отнасящи се 
до тези предварителни условия, и 
позволяват ясното им тълкуване.

Or. es
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Изменение 831
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 31 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи не използват 
неправомерно рамковите споразумения 
или с цел да препятстват, ограничават 
или изкривяват конкуренцията.

Възлагащите органи не използват 
неправомерно рамковите споразумения 
или с цел да препятстват, ограничават 
или изкривяват конкуренцията, като
обосновават заложените в 
спецификациите клаузи, отнасящи се 
до тези предварителни условия, и 
позволяват ясното им тълкуване.

Or. es

Изменение 832
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Предложение за директива
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато се сключва рамково 
споразумение само с един 
икономически оператор, договорите 
за поръчки, основаващи се на това 
рамково споразумение, се възлагат 
съгласно условията, определени в него.

заличава се

При възлагането на тези поръчки 
възлагащите органи могат да се 
обърнат писмено към икономическия 
оператор – страна по рамковото 
споразумение с искане да допълни 
своята оферта, ако е необходимо.

Or. en

Изменение 833
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
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Предложение за директива
Член 31 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато рамково споразумение се 
сключва с повече от един 
икономически оператор, това може 
да стане по един от следните два 
начина:

заличава се

a) по реда и условията на рамковото 
споразумение, без да се подновява 
състезателната процедура, когато в 
него са посочени всички условия, 
регламентиращи осигуряването на 
въпросното строителство, услуги и 
доставки, и обективните условия за 
определяне на това, кой от 
икономическите оператори – страни 
по рамковото споразумение, трябва да 
ги изпълни; вторият вид условия 
задължително се посочват в 
документите за обществената 
поръчка;
б) когато не всички условия, 
регламентиращи осигуряването на 
строителството, услугите и 
доставките, са посочени в рамковото 
споразумение – с подновяване на 
състезателната процедура между 
икономическите оператори, които са 
страни по рамковото споразумение.

Or. en

Изменение 834
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 31 – параграф 4 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аa) отчасти без подновяване на 
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състезателната процедура в 
съответствие с буква а), когато в 
рамковото споразумение са 
определени всички условия, 
регламентиращи предоставянето на 
съответното строителство, услуги и 
доставки; и отчасти с подновяване на 
състезателната процедура между 
икономическите оператори, страни 
по рамковото споразумение, в 
съответствие с точка б), независимо 
от това дали в рамковото 
споразумение са определени всички 
условия, регламентиращи 
предоставянето на съответното 
строителство, услуги и доставки.
Рамковото споразумение може да се 
изпълнява в съответствие с 
настоящата буква само в случаите, 
когато тази възможност е била 
посочена от възлагащия орган в 
документите за обществената 
поръчка. Когато в рамковото 
споразумение са определени всички 
условия, регламентиращи 
осигуряването им, изборът дали 
конкретното строителство, 
доставки или услуги да бъдат 
придобити след подновяване на 
състезателна процедура или пряко 
при условията, определени в 
рамковото споразумение, се извършва 
съгласно обективни критерии, 
определени в спецификациите на 
рамковото споразумение. В 
спецификациите към рамковото 
споразумение също се посочва кои 
условия могат да бъдат предмет на 
подновяване на състезателната
процедура.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение представлява необходимо приспособяване към правилата за 
рамки, които гарантират, че съществуващите договорености на иновативните 
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възлагащи органи не са били повлияни отрицателно.

Изменение 835
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Предложение за директива
Член 31 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Състезателната процедура по 
параграф 4, буква б) се основава на 
същите условия, които се прилагат за 
възлагането на рамковото 
споразумение, а когато е необходимо –
на по-точно формулирани условия, и 
когато е уместно – на други условия, 
посочени в спецификациите към 
рамковото споразумение, в 
съответствие със следната 
процедура:

заличава се

a) за всяка поръчка, която трябва да 
бъде възложена, възлагащите органи 
се консултират писмено с 
икономическите оператори, способни 
да я изпълнят;
б) възлагащите органи определят 
достатъчно дълъг срок за 
представяне на офертите за всеки 
специфичен договор, като вземат 
предвид фактори като сложността 
на предмета на поръчката и времето, 
необходимо за изпращане на 
офертите;
в) офертите се представят в писмен 
вид и тяхното съдържание не се 
отваря до изтичане на предвидения 
срок за отговор;
г) възлагащите органи възлагат всяка 
поръчка на оферента, който е 
представил най-добрата оферта въз 
основа на критериите за възлагане, 
определени в спецификациите към 
рамковото споразумение.
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Or. en

Изменение 836
Vicente Miguel Garcés Ramón

Предложение за директива
Член 31 – параграф 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) възлагащите органи определят 
достатъчно дълъг срок за представяне 
на офертите за всеки специфичен 
договор, като вземат предвид фактори 
като сложността на предмета на 
поръчката и времето, необходимо за 
изпращане на офертите;

б) възлагащите органи определят 
достатъчно дълъг срок за представяне 
на офертите за всеки специфичен 
договор, като вземат предвид фактори 
като сложността на предмета на 
поръчката и времето, необходимо за 
изпращане на офертите; срокът е най-
малко петнадесет работни дни, ако 
за представянето на офертите е 
необходимо да се посетят на място 
различни съоръжения;

Or. es

Изменение 837
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 31 – параграф 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) възлагащите органи определят 
достатъчно дълъг срок за представяне 
на офертите за всеки специфичен 
договор, като вземат предвид фактори 
като сложността на предмета на 
поръчката и времето, необходимо за 
изпращане на офертите;

б) възлагащите органи определят 
достатъчно дълъг срок за представяне 
на офертите за всеки специфичен 
договор, като вземат предвид фактори 
като сложността на предмета на 
поръчката и времето, необходимо за 
изпращане на офертите; срокът е най-
малко петнадесет работни дни, ако 
за представянето на офертите е 
необходимо да се посетят на място 
различни съоръжения;
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Or. es

Изменение 838
Vicente Miguel Garcés Ramón

Предложение за директива
Член 31 – параграф 5 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) възлагащите органи вземат 
предвид спазването на трудовото 
законодателство по отношение на 
процедури за възлагане на обществени 
поръчки за услуги, при които има 
заместване на персонал и които са 
насочени към дружества от 
икономически сектори, считани за 
трудоинтензивни и с ниска добавена 
стойност, като считат за 
необичайни или несъразмерни всички 
оферти, в които цената на офертата 
е по-ниска от разходите за труд и 
тези, свързани с тях, спрямо 
определените в колективните 
трудови договори или спрямо 
минималните равнища, установени 
от съответното трудово 
законодателство.

Or. es

Изменение 839
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 31 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Възлагащите органи имат 
възможността да добавят нови 
икономически оператори към 
рамковото споразумение по време на 
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срока на договора, при условие че тези 
икономически оператори отговарят 
на всички критерии, посочени в 
настоящия член, и към момента на 
сключване на споразумението не са 
съществували. 
Възлагащите органи имат 
възможността да отстраняват 
икономически оператори от 
рамковото споразумение по време на 
срока на договора за поръчка в 
случаите, когато икономическият 
оператор е демонстрирал значителни 
или постоянни недостатъци при 
изпълнението на съществено 
изискване по споразумението.

Or. en

Изменение 840
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de
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Изменение 841
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Възлагащите органи могат да
използват динамична система за 
покупки при често осъществявани 
покупки, чиито характеристики 
отговарят на техните изисквания във 
вида, в който се предлагат по принцип 
на пазара и при повече или по-малко 
стандартизирано качество. Тази 
система не може да се използва за 
покупката на услуги и комплексни или 
нестандартизирани продукти.
Динамичната система за покупки се 
експлоатира като напълно електронен 
процес, отворен за всеки икономически 
оператор, който удовлетворява 
критериите за подбор, през целия си 
период на валидност.

Or. en

Изменение 842
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За да възлагат поръчки чрез нея, 
възлагащите органи спазват правилата 
на ограничената процедура. Всички 
кандидати, които удовлетворяват 
критериите за подбор, се допускат до 
системата; броят на тези кандидати не 
се ограничава в съответствие с член 64. 
Всички комуникации в контекста на 
една динамична система за покупки се 
осъществяват само с електронни 

2. За да възлагат поръчки чрез нея, 
възлагащите органи спазват по принцип
правилата на ограничената процедура. 
Всички кандидати, които 
удовлетворяват критериите за подбор, 
се допускат до системата; броят на тези 
кандидати не се ограничава в 
съответствие с член 64. Всички 
комуникации в контекста на една 
динамична система за покупки се 
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средства в съответствие с член 19, 
параграфи 2–6.

осъществяват само с електронни 
средства в съответствие с член 19, 
параграфи 2–6.

Or. de

Изменение 843
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 32 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) публикуват покана за участие в 
състезателна процедура, в която 
поясняват, че става дума за 
динамична система за покупки;

а) публикуват покана за участие в 
състезателна процедура, в която 
представят динамичната система за 
покупки и описват как протича 
процедурата; 

Or. de

Изменение 844
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 32 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) посочват в спецификациите като 
минимум естеството и прогнозното 
количество на предвидените покупки, 
както и цялата необходима информация 
за системата за покупки, използваното 
електронно оборудване, организацията 
и спецификациите на техническото 
свързване;

б) посочват в условията на 
динамичната система за покупки като 
минимум естеството и прогнозното 
количество на предвидените покупки, 
както и цялата необходима информация 
за системата за покупки, използваното 
електронно оборудване, организацията 
и спецификациите на техническото 
свързване;

Or. de
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Изменение 845
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 32 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи се задължават да 
предоставят на всеки икономически 
оператор през целия срок на действие на 
динамичната система за покупки 
възможността да заяви участие в нея 
при условията по параграф 2. 
Възлагащите органи финализират 
своите оценки на тези заявки според 
критериите за подбор в рамките на 
10 работни дни след тяхното 
получаване.

Възлагащите органи се задължават да 
предоставят на всеки икономически 
оператор през целия срок на действие на 
динамичната система за покупки 
възможността да заяви участие в нея 
при условията по параграф 2. 
Възлагащите органи финализират 
своите оценки на тези заявки според 
критериите за подбор в рамките на 21 
календарни дни или в подходящ, 
определен от възлагащия орган, срок
след тяхното получаване.

Or. de

Изменение 846
Wim van de Camp

Предложение за директива
Член 32 –- параграф 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Възлагащите органи посочват срока 
на действие на динамичната система за 
покупки в поканата за участие в 
състезателна процедура. Те уведомят 
Комисията за всяка промяна на срока 
на действие, като използват 
следните стандартни образци:

6. Възлагащите органи посочват срока 
на действие на динамичната система за 
покупки в поканата за участие в 
състезателна процедура.

Or. nl

Обосновка

Комисията въвежда изисквания за отчетност, които водят до нова бюрокрация за 
възлагащите органи и подробно регулиране.
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Изменение 847
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 32 – параграф 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Възлагащите органи посочват срока 
на действие на динамичната система за 
покупки в поканата за участие в 
състезателна процедура. Те уведомят 
Комисията за всяка промяна на срока 
на действие, като използват 
следните стандартни образци:

6. Възлагащите органи посочват срока 
на действие на динамичната система за 
покупки в поканата за участие в 
състезателна процедура.

Or. en

Изменение 848
Wim van de Camp

Предложение за директива
Член 32 – параграф 6– буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) когато срокът на действие се 
променя без прекратяване на 
действието на системата – образеца, 
използван първоначално за поканата 
за участие в състезателна процедура 
за динамичната система за покупки;

заличава се

Or. nl

Изменение 849
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 32 – параграф 6 – буква a)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) когато срокът на действие се 
променя без прекратяване на 
действието на системата – образеца, 
използван първоначално за поканата 
за участие в състезателна процедура 
за динамичната система за покупки;

заличава се

Or. en

Изменение 850
Wim van de Camp

Предложение за директива
Член 32 – параграф 6 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато действието на системата 
се прекратява – обявление за 
възлагане на поръчка по член 48.

заличава се

Or. nl

Изменение 851
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 32 – параграф 6 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато действието на системата 
се прекратява – обявление за 
възлагане на поръчка по член 48.

заличава се

Or. en

Изменение 852
Othmar Karas
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Предложение за директива
Член 32 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Не се начисляват такси на 
заинтересованите икономически 
оператори или на страните в 
динамичната система за покупки.

7. Не се начисляват такси на 
заинтересованите икономически 
оператори или на страните в 
динамичната система за покупки по 
време на процедурата по възлагане на 
обществена поръчка.

Or. de

Изменение 853
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 33 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи могат да 
използват електронни търгове, при 
които се предоставят нови цени, 
преразгледани по-ниски цени и/или 
нови стойности, засягащи определени 
елементи от офертите.

Само за стандартизирани услуги и 
доставки възлагащите органи могат да 
използват електронни търгове, при 
които се предоставят нови цени, 
преразгледани по-ниски цени и/или 
нови стойности, засягащи определени 
елементи от офертите.

Or. en

Изменение 854
Barbara Weiler

Предложение за директива
Член 33 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи могат да използват 
електронни търгове, при които се 
предоставят нови цени, преразгледани 

Възлагащите органи могат да използват 
електронни търгове, при които се 
предоставят нови цени, преразгледани 
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по-ниски цени и/или нови стойности, 
засягащи определени елементи от 
офертите.

по-ниски цени и/или нови стойности, 
засягащи определени елементи от 
офертите. Приложното поле на 
електронния търг се ограничава до 
напълно стандартизирани доставки и 
услуги.

Or. de

Изменение 855
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 33 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи могат да използват 
електронни търгове, при които се 
предоставят нови цени, преразгледани 
по-ниски цени и/или нови стойности, 
засягащи определени елементи от 
офертите.

Възлагащите органи могат да използват 
електронни търгове за 
стандартизирани стоки, при които се 
предоставят нови цени, преразгледани 
по-ниски цени и/или нови стойности, 
засягащи определени елементи от 
офертите.

Or. en

Изменение 856
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 33 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи могат да използват 
електронни търгове, при които се 
предоставят нови цени, преразгледани 
по-ниски цени и/или нови стойности, 
засягащи определени елементи от 
офертите.

Възлагащите органи могат да използват 
електронни търгове, при които се 
предоставят нови цени, преразгледани 
по-ниски цени и/или нови стойности, 
засягащи определени елементи от 
офертите. Електронните търгове 
могат да се използват само при често 
осъществявани покупки на стоки, 
които в общия случай се предлагат на 
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пазара на повече или по-малко 
стандартизирано качество. Те не 
могат да се използват за покупката 
на услуги или на комплексни или 
нестандартизирани продукти.

Or. en

Изменение 857
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 33 — параграф 1 — алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи могат да използват 
електронни търгове, при които се 
предоставят нови цени, преразгледани 
по-ниски цени и/или нови стойности, 
засягащи определени елементи от 
офертите.

Възлагащите органи могат да използват 
електронни търгове, при които се 
предоставят нови цени, преразгледани 
по-ниски цени и/или нови стойности, 
засягащи определени елементи от 
офертите, единствено за закупуване на 
стандартизирани стоки.

Or. fr

Изменение 858
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Предложение за директива
Член 33 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи могат да 
използват електронни търгове, при 
които се предоставят нови цени, 
преразгледани по-ниски цени и/или 
нови стойности, засягащи определени 
елементи от офертите.

За напълно стандартизирани 
доставки и услуги възлагащите органи 
могат да използват електронни търгове, 
при които се предоставят нови цени, 
преразгледани по-ниски цени и/или 
нови стойности, засягащи определени 
елементи от офертите.

Or. de
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Обосновка

За напълно стандартизирани доставки и услуги може да е целесъобразно 
използването на електронни търгове, докато при сложни обществени поръчки по 
правило то да е неподходящо или дори да доведе до неблагоприятен резултат. За 
обществени поръчки за строителство електронните търгове са структурно 
неподходящи.

Изменение 859
Mitro Repo

Предложение за директива
Член 33 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи могат да използват 
електронни търгове, при които се 
предоставят нови цени, преразгледани 
по-ниски цени и/или нови стойности, 
засягащи определени елементи от 
офертите.

Възлагащите органи могат да използват 
електронни търгове за 
стандартизирани стоки, при които се 
предоставят нови цени, преразгледани 
по-ниски цени и/или нови стойности, 
засягащи определени елементи от 
офертите.

Or. en

Изменение 860
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Предложение за директива
Член 33 – параграф 1 – алинея 2 – буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Настоящият член не се прилага 
при обществени поръчки за 
строителство и за възлагане на 
архитектурни и инженерни услуги

Or. it
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Изменение 861
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 33 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато поръчката се възлага въз 
основа на икономически най-
изгодната оферта, поканата се 
придружава от резултата от пълната 
оценка на съответния оферент, 
извършена в съответствие с 
относителната тежест, посочена в член 
66, параграф 5, първа алинея.

Поканата се придружава от резултата 
от пълната оценка на съответния 
оферент, извършена в съответствие с 
относителната тежест, посочена в член 
66, параграф 5, първа алинея.

Or. en

Изменение 862
Lara Comi, Raffaele Baldassarre

Предложение за директива
Член 34 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да направят
използването на електронни каталози
задължително във връзка с определени 
видове обществени поръчки.

Държавите членки могат да предвидят
използването на електронни каталози за 
обществените поръчки за услуги и 
доставки. Настоящият член не се 
прилага при обществени поръчки за 
строителство и за възлагане на 
архитектурни и инженерни услуги.

Or. it

Изменение 863
Toine Manders

Предложение за директива
Член 34а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 34а
Централен уебсайт за електронни 

оферти
В интерес на прозрачността 
възлагащите органи могат да 
публикуват информация относно 
осъществено строителство и т.н. на 
централен уебсайт, създаден за тази 
цел, като посочват размерите на 
средствата, количествата и друга 
подобна информация, така че други 
възлагащи органи да могат да сравнят 
заплащането за сходни строителни 
дейности и т.н. и да изготвят 
поканите си за представяне на 
оферти въз основа на тази 
информация, което би могло да 
намали разходите и да покаже 
сериозни разминавания в цените на 
поръчките, като по този начин се 
улеснява откриването на 
злоупотреби.

Or. nl

Изменение 864
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 35 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Възлагащите органи могат да 
купуват строителство, доставки и/или 
услуги от или чрез централен орган за 
покупки.

1. Държавите членки могат да 
предвидят възможност възлагащите
органи да купуват строителство, 
доставки и/или услуги от или чрез 
централен орган за покупки.

Or. en
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Обосновка

Държавите членки следва да имат възможност да позволяват на органите по 
закупуване да използват услугите на централен орган за покупки, но не са задължени 
да правят това. Покупките от централен орган е метод за доставки, който води до 
натрупване на търсене, което може да се окаже в ущърб на МСП. Ето защо на 
държавите членки следва да се позволи да решават дали да разработват 
централизирани методи за възлагане на обществени поръчки, в зависимост от 
националната им политика.

Изменение 865
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Предложение за директива
Член 35 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Възлагащите органи могат да купуват 
строителство, доставки и/или услуги от 
или чрез централен орган за покупки.

1. Възлагащите органи могат да купуват 
строителство, доставки и/или услуги от 
или чрез централен орган за покупки. 
Държавите членки насърчават 
провеждането на централизирани 
търгове за обществени поръчки и по-
специално, когато възложителите са 
малки предприятия

Or. it

Изменение 866
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 35 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Възлагащите органи могат да купуват 
строителство, доставки и/или услуги от 
или чрез централен орган за покупки.

1. Възлагащите органи могат да купуват 
строителство, доставки и/или услуги от 
или чрез централен орган за покупки, 
при условие че натрупването на 
оферти за по-големи обособени 
позиции не възпрепятства реалната 
конкуренция и не позволява появата 
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на олиго- и монополи или де факто 
пречи на правото на избор на 
крайните потребители.
Централният орган за покупки 
трябва да гарантира, че във всичките 
си действия:
1) ще открива и предотвратява 
поръчки, които крият риск от 
поощряване на монополистични и 
олигополистични структури и 
пазари;
2) ще предотвратява фактически и 
ефективно договори и процедури за 
обществени поръчки, които 
подкопават възможностите на МСП 
и местния бизнес да участват и да 
печелят поръчки;
3) няма да пречи на правото на 
крайните потребители да избират и 
да бъдат чути.

Or. en

Изменение 867
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки предвиждат 
възможността възлагащите органи 
да прибягват до централизирани 
дейности по закупуване, предлагани 
от централни органи за покупки, 
установени в друга държава членка.

заличава се

Or. en

Изменение 868
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski



AM\908712BG.doc 65/188 PE492.859v01-00

BG

Предложение за директива
Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки предвиждат 
възможността възлагащите органи да 
прибягват до централизирани дейности 
по закупуване, предлагани от централни 
органи за покупки, установени в друга 
държава членка.

2. Държавите членки могат също така 
да предвиждат възможността 
възлагащите органи да прибягват до 
централизирани дейности по 
закупуване, предлагани от централни 
органи за покупки, установени в друга 
държава членка.

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва да имат възможност да позволяват на възлагащите органи 
да използват услугите на централен орган за покупки, установен в друга държава 
членка, но те не следва да са задължени да правят това. В някои държави членки 
възможността по член 35, параграф 2 от предложението на Комисията може да 
създаде проблеми в националното законодателство (т.е. за възлагащите органи би 
могло да се окаже невъзможно да бъдат обект на правни разпоредби на друга 
държава членка, особено по отношение на разпоредби, регламентиращи процедурите 
за преразглеждане).

Изменение 869
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 35 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Един възлагащ орган изпълнява своите 
задължения по настоящата директива, 
когато осъществява обществена поръчка 
чрез прибягване до централизирани 
дейности по закупуване, доколкото 
въпросните процедури за възлагане на 
обществени поръчки и тяхното 
изпълнение се провеждат изцяло от 
централния орган на всички техни етапи 
от публикуването на поканата за 
участие в състезателна процедура до 
края на изпълнението на произтичащите 

Един възлагащ орган изпълнява своите 
задължения по настоящата директива, 
когато осъществява обществена поръчка 
чрез прибягване до централизирани 
дейности по закупуване, доколкото 
въпросните процедури за възлагане на 
обществени поръчки и тяхното 
изпълнение се провеждат от централния 
орган на всички техни етапи от 
публикуването на поканата за участие в 
състезателна процедура до края на 
изпълнението на произтичащите от това 
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от това поръчка или поръчки. поръчка или поръчки.

Or. fr

Изменение 870
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 36 заличава се
Подпомагащи дейности по закупуване
Доставчиците на подпомагащи 
дейности по закупуване се избират в 
съответствие с процедурите за 
възлагане на обществени поръчки, 
посочени в настоящата директива.

Or. en

Изменение 871
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 37 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Един или повече възлагащи органи 
могат да се договарят да изпълнят 
съвместно определени специфични 
обществени поръчки.

1. Два или повече възлагащи органи 
могат да се договарят да изпълнят 
съвместно определени специфични 
обществени поръчки.

Or. en

Изменение 872
Heide Rühle
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Предложение за директива
Член 37 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато един възлагащ орган провежда 
самостоятелно въпросните 
процедури за възлагане на обществени 
поръчки на всички техни етапи от 
публикуването на поканата за 
участие в състезателна процедура до 
края на изпълнението на 
произтичащите от това поръчка или 
поръчки, този възлагащ орган носи 
цялата отговорност за изпълнението на 
задълженията по настоящата директива.

Когато цялата процедура за възлагане 
на обществени поръчки се осъществява 
съвместно от въпросните възлагащи 
органи, те носят съвместна 
отговорност за изпълнението на 
задълженията по настоящата директива.
Счита се, че възлагащите органи са 
провели съвместно дадена процедура 
по възлагане, когато един възлагащ 
орган управлява процедурата както 
от свое име, така и от това на 
другите въпросни възлагащи органи.

Or. en

Изменение 873
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 37 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато обаче провеждането на 
процедури за възлагане на обществени 
поръчки и изпълнението на 
произтичащите от това поръчки се 
осъществяват от повече от един от 
участващите възлагащи органи, всеки 
от тях продължава да носи отговорност 
за изпълнението на своите задължения 
по настоящата директива по отношение 
на етапите, които провежда.

Когато обаче провеждането на 
процедури за възлагане на обществени 
поръчки не се осъществява изцяло 
съвместно от съответните възлагащи 
органи, всеки от тях носи отговорност за 
изпълнението на своите задължения по 
настоящата директива по отношение на 
етапите, които провежда.

Or. en

Изменение 874
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Предложение за директива
Член 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 38 заличава се
Съвместни обществени поръчки 
между възлагащи органи от различни 
държави членки
1. Без да се засяга член 11, възлагащи 
органи от различни държави членки 
могат съвместно да възлагат 
обществени поръчки, като използват 
един от описаните в настоящия член 
механизми.
2. Няколко възлагащи органа могат да 
купуват строителство, доставки 
и/или услуги от или чрез централен 
орган за покупки, намиращ се в друга 
държава членка. В този случай 
процедурата за възлагане на 
обществени поръчки се провежда в 
съответствие с националните 
разпоредби на държавата членка, в 
която се намира централният орган 
за покупки.

3. Няколко възлагащи органа от 
различни държави членки могат 
съвместно да възложат обществена 
поръчка. В този случай участващите 
възлагащи органи се задължават да 
сключат споразумение, което 
определя:

а) кои национални разпоредби се 
прилагат към процедурата за 
възлагане на обществени поръчки;

б) вътрешната организация на 
процедурата за възлагане на 
обществената поръчка, включително 
управлението на процедурата, 
споделянето на отговорностите, 
разпределението на строителството, 
доставките или услугите, предмет на 
поръчката, и сключването на 
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договорите.

Kогато определят приложимото 
национално право в съответствие с 
буква а), възлагащите органи могат да 
изберат националните разпоредби на 
всяка държава членка, в която се 
намира поне един от участващите 
органи.

4. Когато няколко възлагащи органа 
от различни държави-членки 
формират съвместно юридическо 
лице, включително европейски групи 
за териториално сътрудничество по 
смисъла на Регламент (ЕО) № 
1082/2006 на Европейския парламент 
и на Съвета1, или други лица, 
конституирани по правото на Съюза, 
участващите възлагащи органи се 
договорят посредством решение на 
компетентния орган на съвместното 
юридическо лице относно 
приложимите национални правила за 
възлагане на обществени поръчки на 
една от следните държави членки:

а) националните разпоредби на 
държавата членка, в която се намира 
седалището на съвместното 
юридическо лице; 

б) националните разпоредби на 
държавата членка, в която 
съвместното юридическо лице 
осъществява своята дейност.

Тази договореност може да се прилага 
за неопределен период, когато това е 
уредено в учредителния акт на 
съвместното юридическо лице, или 
може да бъде ограничена за определен 
период от време, за определени видове 
поръчки или за възлагането на една 
или повече отделни поръчки.

5. При липса на договореност, 
                                               
1 OВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 19
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определяща приложимото право в 
сферата на обществените поръчки, 
националното законодателство, 
което регламентира възлагането на 
поръчката, се определя съгласно 
посочените по-долу правила:

а) когато процедурата се провежда 
или управлява от един от 
участващите възлагащи органи от 
името на останалите, се прилагат 
националните разпоредби на 
държавата членка на този възлагащ 
орган;

б) когато процедурата не се провежда 
или управлява от един от 
участващите възлагащи органи от 
името на останалите и

i) засяга поръчка за строителство, 
възлагащите органи прилагат 
националните разпоредби на 
държавата членка, в която се намира 
по-голямата част от 
строителството;

ii) засяга поръчка за услуги или 
доставки, възлагащите органи 
прилагат националните разпоредби 
на държавата членка, в която се 
осигурява по-голямата част от 
услугите или доставките.

в) когато не е възможно да се 
определи приложимото национално 
право по букви а) или б), възлагащите 
органи прилагат националните 
разпоредби на държавата членка на 
възлагащия орган, който понася най-
големия дял от разходите.

6. При липса на договореност, 
определяща приложимото право в 
сферата на обществените поръчки по 
параграф 4, националното 
законодателство, което 
регламентира процедурите за 
възлагане на обществени поръчки, 
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провеждани от съвместни 
юридически лица, сформирани от 
няколко възлагащи органа от 
различни държави членки, се определя 
по следните правила:

а) когато процедурата се провежда 
или управлява от компетентния 
орган на съвместното юридическо 
лице, се прилагат националните 
разпоредби на държавата членка, в 
която се намира седалището на 
юридическото лице;

б) когато процедурата се провежда 
или управлява от член на 
юридическото лице от негово име, се 
прилагат правилата, посочени в букви 
а) и б) от параграф 5.
в) когато не е възможно да се 
определи приложимото национално 
право по букви а) или б) от параграф 5, 
възлагащите органи прилагат 
националните разпоредби на 
държавата членка, в която се намира 
седалището на юридическото лице.
7. Един или повече възлагащи органи 
могат да възлагат отделни поръчки 
по рамково споразумение, сключено от 
или съвместно с възлагащ орган, 
намиращ се в друга държава членка, 
стига рамковото споразумение да 
съдържа специфични разпоредби, 
позволяващи на съответния възлагащ 
орган или възлагащи органи да 
възлагат отделни поръчки.

8. Решенията за възлагане на 
трансгранични обществени поръчки 
са обект на редовните механизми за 
преразглеждане, които се 
предвиждат от приложимото 
национално право.
9. За да се осигури ефективното 
действие на механизмите за 
преразглеждане, държавите членки 
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гарантират, че решенията на 
органите, пред които се обжалва, по 
смисъла на Директива 89/665/ЕИО на 
Съвета1, които се намират в други 
държави членки, ще се изпълняват 
изцяло по техния вътрешен законов 
ред, когато такива решения включват 
възлагащи органи, установени на 
тяхна територия и участващи в 
съответната процедура за възлагане 
на трансгранични обществени 
поръчки.

Or. en

Изменение 875
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 38 заличава се
Съвместни обществени поръчки 
между възлагащи органи от различни 
държави членки
1. Без да се засяга член 11, възлагащи 
органи от различни държави членки 
могат съвместно да възлагат 
обществени поръчки, като използват 
един от описаните в настоящия член 
механизми.
2. Няколко възлагащи органа могат да 
купуват строителство, доставки 
и/или услуги от или чрез централен 
орган за покупки, намиращ се в друга 
държава членка. В този случай 
процедурата за възлагане на 
обществени поръчки се провежда в 
съответствие с националните 
разпоредби на държавата членка, в 
която се намира централният орган 
                                               
1 OВ L 395, 30.12. 1989 г., стр. 33
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за покупки.

3. Няколко възлагащи органа от 
различни държави членки могат 
съвместно да възложат обществена 
поръчка. В този случай участващите 
възлагащи органи се задължават да 
сключат споразумение, което 
определя:

а) кои национални разпоредби се 
прилагат към процедурата за 
възлагане на обществени поръчки;

б) вътрешната организация на 
процедурата за възлагане на 
обществената поръчка, включително 
управлението на процедурата, 
споделянето на отговорностите, 
разпределението на строителството, 
доставките или услугите, предмет на 
поръчката, и сключването на 
договорите.

Когато определят приложимото 
национално право в съответствие с 
буква а), възлагащите органи могат да 
изберат националните разпоредби на 
всяка държава членка, в която се 
намира поне един от участващите 
органи.

4. Когато няколко възлагащи органа 
от различни държави-членки 
формират съвместно юридическо 
лице, включително европейски групи 
за териториално сътрудничество по 
смисъла на Регламент (ЕО) № 
1082/2006 на Европейския парламент 
и на Съвета1, или други лица, 
конституирани по правото на Съюза, 
участващите възлагащи органи се 
договорят посредством решение на 
компетентния орган на съвместното 
юридическо лице относно 
приложимите национални правила за 
възлагане на обществени поръчки на 
                                               
1 OВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 19
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една от следните държави членки:

a) националните разпоредби на 
държавата членка, в която се намира 
седалището на съвместното 
юридическо лице; 

(a) б) националните разпоредби на 
държавата членка, в която 
съвместното юридическо лице 
осъществява своята дейност.

Тази договореност може да се прилага 
за неопределен период, когато това е 
уредено в учредителния акт на 
съвместното юридическо лице, или 
може да бъде ограничена за определен 
период от време, за определени видове 
поръчки или за възлагането на една 
или повече отделни поръчки.

5. При липса на договореност, 
определяща приложимото право в 
сферата на обществените поръчки, 
националното законодателство, 
което регламентира възлагането на 
поръчката, се определя съгласно 
посочените по-долу правила:

а) когато процедурата се провежда 
или управлява от един от 
участващите възлагащи органи от 
името на останалите, се прилагат 
националните разпоредби на 
държавата членка на този възлагащ 
орган;

б) когато процедурата не се провежда 
или управлява от един от 
участващите възлагащи органи от 
името на останалите и

i) засяга поръчка за строителство, 
възлагащите органи прилагат 
националните разпоредби на 
държавата членка, в която се намира 
по-голямата част от 
строителството;
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ii) засяга поръчка за услуги или 
доставки, възлагащите органи 
прилагат националните разпоредби 
на държавата членка, в която се 
осигурява по-голямата част от 
услугите или доставките.

в) когато не е възможно да се 
определи приложимото национално 
право по букви а) или б), възлагащите 
органи прилагат националните 
разпоредби на държавата членка на 
възлагащия орган, който понася най-
големия дял от разходите.

6. При липса на договореност, 
определяща приложимото право в 
сферата на обществените поръчки по 
параграф 4, националното 
законодателство, което 
регламентира процедурите за 
възлагане на обществени поръчки, 
провеждани от съвместни 
юридически лица, сформирани от 
няколко възлагащи органа от 
различни държави членки, се определя 
по следните правила:

(a) а) когато процедурата се 
провежда или управлява от 
компетентния орган на съвместното 
юридическо лице, се прилагат 
националните разпоредби на 
държавата членка, в която се намира 
седалището на юридическото лице;

б) когато процедурата се провежда 
или управлява от член на 
юридическото лице от негово име, се 
прилагат правилата, посочени в букви 
а) и б) от параграф 5.
в) когато не е възможно да се 
определи приложимото национално 
право по букви а) или б) от параграф 5, 
възлагащите органи прилагат 
националните разпоредби на 
държавата членка, в която се намира 
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седалището на юридическото лице.
7. Един или повече възлагащи органи 
могат да възлагат отделни поръчки 
по рамково споразумение, сключено от 
или съвместно с възлагащ орган, 
намиращ се в друга държава членка, 
стига рамковото споразумение да 
съдържа специфични разпоредби, 
позволяващи на съответния възлагащ 
орган или възлагащи органи да 
възлагат отделни поръчки.

8. Решенията за възлагане на 
трансгранични обществени поръчки 
са обект на редовните механизми за 
преразглеждане, които се 
предвиждат от приложимото 
национално право.
9. За да се осигури ефективното 
действие на механизмите за 
преразглеждане, държавите членки 
гарантират, че решенията на 
органите, пред които се обжалва, по 
смисъла на Директива 89/665/ЕИО1 на 
Съвета, които се намират в други 
държави членки, ще се изпълняват 
изцяло по техния вътрешен законов 
ред, когато такива решения включват 
възлагащи органи, установени на 
тяхна територия и участващи в 
съответната процедура за възлагане 
на трансгранични обществени 
поръчки. 

Or. en

Изменение 876
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 38 – параграф 1

                                               
1 OВ L 395, 30.12. 1989 г., стр. 33
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засяга член 11, възлагащи 
органи от различни държави членки
могат съвместно да възлагат 
обществени поръчки, като използват 
един от описаните в настоящия член
механизми.

1. Без да се засяга член 11, държавите 
членки могат да предвиждат 
възможност възлагащи органи да 
възлагат обществени поръчки
съвместно с възлагащите органи от 
други държави членки когато:
а) съвместното възлагане на 
обществена поръчка е обосновано от 
трансграничния характер на 
поръчката;
или
б) обществената поръчка се 
съфинансира от възлагащи органи от 
различни държави членки;
или
в) обществената поръчка е с 
иновативен характер.

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва да имат възможност да решават дали възлагащ орган да 
може да възлага поръчка съвместно с възлагащи органи от други държави членки. 
Освен това следва да има конкретни условия, при които поръчката може да се 
възложи съвместно с възлагащи органи от други държави членки.

Изменение 877
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 38 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Няколко възлагащи органа могат да 
купуват строителство, доставки 
и/или услуги от или чрез централен 
орган за покупки, намиращ се в друга 
държава членка. В този случай 
процедурата за възлагане на 

заличава се
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обществени поръчки се провежда в 
съответствие с националните 
разпоредби на държавата членка, в 
която се намира централният орган 
за покупки.

Or. en

Изменение 878
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 38 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Няколко възлагащи органа от 
различни държави членки могат 
съвместно да възложат обществена 
поръчка. В този случай участващите 
възлагащи органи се задължават да 
сключат споразумение, което определя:

В случая, споменат в параграф 1,
участващите възлагащи органи се 
задължават да сключат споразумение, 
което определя:

Or. en

Изменение 879
Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 38 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато определят приложимото 
национално право в съответствие с 
буква а), възлагащите органи могат да 
изберат националните разпоредби на 
всяка държава членка, в която се 
намира поне един от участващите 
органи.

Когато определят приложимото 
национално право в съответствие с 
буква а), възлагащите органи трябва да 
изберат националните разпоредби на 
държава членка, в която се намира поне 
един от участващите органи.

Or. de
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Обосновка

Възможността на страните да избират приложимото национално право следва да е 
обвързана с обективните потребности на поръчката.

Изменение 880
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 38 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. При липса на договореност, 
определяща приложимото право в 
сферата на обществените поръчки, 
националното законодателство, 
което регламентира възлагането на 
поръчката, се определя съгласно 
посочените по-долу правила:

заличава се

а) когато процедурата се провежда 
или управлява от един от 
участващите възлагащи органи от 
името на останалите, се прилагат 
националните разпоредби на 
държавата членка на този възлагащ 
орган;
б) когато процедурата не се провежда 
или управлява от един от 
участващите възлагащи органи от 
името на останалите и
i) засяга поръчка за строителство, 
възлагащите органи прилагат 
националните разпоредби на 
държавата членка, в която се намира 
по-голямата част от 
строителството;
ii) засяга поръчка за услуги или 
доставки, възлагащите органи 
прилагат националните разпоредби 
на държавата членка, в която се 
осигурява по-голямата част от 
услугите или доставките.
в) когато не е възможно да се 
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определи приложимото национално 
право по букви а) или б), възлагащите 
органи прилагат националните 
разпоредби на държавата членка на 
възлагащия орган, който понася най-
големия дял от разходите.

Or. en

Обосновка

Достатъчно е възлагащите органи да договорят съответни национални правила за 
възлагане на обществени поръчки. Параграф 5 не е необходим. Заличаването на този 
параграф ще опрости члена.

Изменение 881
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 38 - параграф 5 - буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) когато не е възможно да се 
определи приложимото национално 
право по букви а) или б), възлагащите 
органи прилагат националните 
разпоредби на държавата членка на 
възлагащия орган, който понася най-
големия дял от разходите.

заличава се

Or. en

Изменение 882
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 38 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Няколко възлагащи органа от 
различни държави членки могат да 
закупуват строителство, доставки 
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и/или услуги от или чрез централен 
орган за покупки, който се намира в 
друга държава членка, ако тези 
държави членки са предоставили 
възможността по член 35, параграф 2 
и са изпълнени всички условия от 
параграф 1. В този случай страните 
сключват споразумение, което 
определя кои национални разпоредби 
се прилагат към процедурата за 
възлагане на обществени поръчки.

Or. en

Изменение 883
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 38 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. При липса на договореност, 
определяща приложимото право в 
сферата на обществените поръчки по 
параграф 4, националното 
законодателство, което 
регламентира процедурите за 
възлагане на обществени поръчки, 
провеждани от съвместни 
юридически лица, сформирани от 
няколко възлагащи органа от 
различни държави членки, се определя 
по следните правила:

заличава се

а) когато процедурата се провежда 
или управлява от компетентния 
орган на съвместното юридическо 
лице, се прилагат националните 
разпоредби на държавата членка, в 
която се намира седалището на 
юридическото лице;
б) когато процедурата се провежда 
или управлява от член на 
юридическото лице от негово име, се 
прилагат правилата, посочени в букви 
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а) и б) от параграф 5.
в) когато не е възможно да се 
определи приложимото национално 
право по букви а) или б) от параграф 5, 
възлагащите органи прилагат 
националните разпоредби на 
държавата членка, в която се намира 
седалището на юридическото лице.

Or. en

Обосновка

Достатъчно е, че възлагащите органи се договорят относно приложимите 
национални правила за възлагане на обществени поръчки. Параграф 6 не е необходим. 
Заличаването на този параграф ще опрости члена.

Изменение 884
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 38 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Един или повече възлагащи органи
могат да възлагат отделни поръчки по 
рамково споразумение, сключено от или 
съвместно с възлагащ орган, намиращ се 
в друга държава членка, стига 
рамковото споразумение да съдържа 
специфични разпоредби, позволяващи 
на съответния възлагащ орган или 
възлагащи органи да възлагат отделни 
поръчки.

7. Държавите членки могат да 
предвидят възможност един или 
повече възлагащи органи да възлагат 
отделни поръчки по рамково 
споразумение, сключено от или 
съвместно с възлагащ орган, намиращ се 
в друга държава членка, стига 
рамковото споразумение да съдържа 
специфични разпоредби, позволяващи 
на съответния възлагащ орган или 
възлагащи органи да възлагат отделни 
поръчки.

Or. en

Изменение 885
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski



AM\908712BG.doc 83/188 PE492.859v01-00

BG

Предложение за директива
Член 38 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. За да се осигури ефективното 
действие на механизмите за 
преразглеждане, държавите членки 
гарантират, че решенията на 
органите, пред които се обжалва, по 
смисъла на Директива 89/665/ЕИО33

на Съвета, които се намират в други 
държави членки, ще се изпълняват 
изцяло по техния вътрешен законов 
ред, когато такива решения включват 
възлагащи органи, установени на 
тяхна територия и участващи в 
съответната процедура за възлагане 
на трансгранични обществени 
поръчки.

заличава се

Or. en

Обосновка

Подобна разпоредба може да предизвика проблеми на практика. Не е ясно как 
държавите членки следва да гарантират, че решенията на органите, пред които се 
обжалва (които не е задължително да са от съдебен характер), установени в други 
държави членки, са изпълнени изцяло според местния законов ред.

Изменение 886
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 39 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Преди стартирането на 
процедурите за възлагане на 
обществена поръчка държавите 
членки, съвместно с възлагащите 
органи и политическите лидери на 
всички съответни нива установяват 
стратегия за възлагане на 
обществени поръчки съответно на 
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всички равнища — национално, 
регионално и местно, което отговаря 
на приоритетите на настоящата 
директива. Обществените органи 
гарантират спазването и 
осъществяването на стратегията в 
съответствие с приоритетите на 
настоящата директива. 
Стратегиите гарантират, че са 
спазени най-малко следните 
принципи:
а) възлагащите органи, съвместно с 
политическите лидери на 
национално, регионално и местно 
равнище, са ключови участници в 
определянето на принципите на 
стратегиите за възлагане на 
обществени поръчки;
б) преди да започне дадена процедура 
по възлагане на обществена поръчка 
се организират обществени 
изслушвания и консултации с 
крайните потребители на продукти и 
услуги; възгледите на крайните 
потребители се документират и 
отчитат при изпълнението на 
процедурата по възлагане на 
обществени поръчки;
в) стратегията за възлагане на 
обществени поръчки е политически 
инструмент и обвързващ документ 
при прилагането и изпълнението на 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки. Приоритетите 
и целите на всяка процедура за 
възлагане на обществена поръчка не 
могат да се различават от 
стратегията.

Or. en

Изменение 887
Heide Rühle
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Предложение за директива
Член 39 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди да стартират процедура за 
възлагане на обществена поръчка, 
възлагащите органи могат да провеждат 
пазарни консултации, за да оценят 
структурата, възможностите и 
капацитета на пазара и да уведомят 
икономическите оператори за своите 
планове и изисквания за обществената 
поръчка.

1. Преди да стартират процедура за 
възлагане на обществена поръчка, 
възлагащите органи могат да провеждат 
пазарни консултации, за да оценят 
структурата, възможностите и 
капацитета на пазара и/или да уведомят 
икономическите оператори за своите 
планове и изисквания за обществената 
поръчка.

Or. en

Изменение 888
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Предложение за директива
Член 39 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди да стартират процедура за 
възлагане на обществена поръчка, 
възлагащите органи могат да провеждат
пазарни консултации, за да оценят 
структурата, възможностите и 
капацитета на пазара и да уведомят 
икономическите оператори за своите 
планове и изисквания за обществената 
поръчка.

Преди да започнат процедура за 
възлагане на обществена поръчка, 
възлагащите органи могат да провеждат
проучвания на пазара, за да оценят 
структурата, възможностите и 
капацитета на пазара или да уведомят 
икономическите оператори за своите 
планове и изисквания за обществената 
поръчка.

Or. de

Обосновка

Езиково пояснение, че не например вътрешно решение на възлагащия орган, а 
процедурно-правното начало на процедурата по възлагане на обществена поръчка е 
отправният момент. Изразът „пазарни консултации“ следва да бъде заменен от 
„проучвания на пазара“, тъй като чрез думата „консултация“ проучването би могло
да се сведе до такова, провеждано под формата на диалог. Но следва да са възможни 
например и обикновени запитвания дали определен вид строителство и/или строеж, 
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стоки или услуги въобще се предлагат на пазара.

Изменение 889
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 39 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За тази цел възлагащите органи могат да 
потърсят или приемат съвети от 
административните помощни 
структури, от трети страни или от 
участници на пазара, стига тези 
съвети да не водят до 
възпрепятстване на конкуренцията и 
до нарушаване на принципите на 
недискриминация и прозрачност.

За тази цел възлагащите органи могат да 
потърсят или приемат съвети от 
административните помощни 
структури, от трети страни или от 
участници на пазара.

Or. en

Обосновка

излишна информация

Изменение 890
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 39 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За тази цел възлагащите органи могат да 
потърсят или приемат съвети от 
административните помощни 
структури, от трети страни или от 
участници на пазара, стига тези 
съвети да не водят до 
възпрепятстване на конкуренцията и 
до нарушаване на принципите на 
недискриминация и прозрачност.

За тази цел възлагащите органи могат да 
потърсят или приемат съвети от 
административните помощни 
структури, от трети страни или от 
участници на пазара.
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Or. de

Обосновка

Втората част от изречението следва да бъде заличена, тъй като води до проблеми 
при прилагането на практика. Трудно могат да се определят критериите относно 
това дали даден съвет възпрепятства конкуренцията. Също така не е ясно кой 
момент за преценка (предварително или впоследствие) е определящ за възлагащия 
орган. Освен това публичните органи и без друго подлежат на общото изискване за 
недискриминация и прозрачност.

Изменение 891
António Fernando Correia De Campos

Предложение за директива
Член 39 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За тази цел възлагащите органи могат да 
потърсят или приемат съвети от 
административните помощни 
структури, от трети страни или от 
участници на пазара, стига тези съвети 
да не водят до възпрепятстване на 
конкуренцията и до нарушаване на 
принципите на недискриминация и 
прозрачност.

За тази цел възлагащите органи могат да 
потърсят или приемат съвети от 
административните помощни 
структури, от трети страни или от 
участници на пазара, стига тези съвети 
да не водят до възпрепятстване на 
конкуренцията и до нарушаване на 
принципите на недискриминация и 
прозрачност, нито да служат за 
възпиране на консултирано лице от 
участие в процедура по възлагане на 
обществена поръчка.

Or. pt

Изменение 892
Frank Engel, Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 39 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Такива мерки включват съобщаването 
на другите кандидати и оференти на 
цялата съществена информация, 

Такива мерки включват съобщаването 
на другите кандидати и оференти на 
цялата съществена информация, 
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разменена в контекста или получена в 
резултат на участието на кандидата или 
оферента в подготовката на процедурата 
за възлагане на обществена поръчка, и 
поставянето на адекватни срокове за 
получаването на оферти.

разменена в контекста или получена в 
резултат на участието на кандидата или 
оферента в подготовката на процедурата 
за възлагане на обществена поръчка, и 
поставянето на адекватни срокове за 
получаването на оферти. 

От възлагащите органи се изисква 
или: 
i) да пояснят в своята покана за 
участие в консултация 
информацията, която ще се счита за 
уместна и следователно ще може да 
се споделя с всички потенциални 
оференти, или
ii) да посочат подробно правата и 
процедурите, които са на 
разположение на участниците в 
консултацията, позволяващи им да 
запазят поверителността на 
информацията.

Въпросният кандидат или оферент може 
да се изключи от процедурата 
единствено когато няма други начини да 
се осигури изпълнението на 
задължението за спазване на принципа 
на равнопоставеност.

Въпросният кандидат или оферент може 
да се изключи от процедурата 
единствено когато няма други начини да 
се осигури изпълнението на 
задължението за спазване на принципа 
на равнопоставеност.

Or. en

Обосновка

Although the measures proposed by the Commission in Article 39(2) provide a necessary 
balance between the possibility for procurers to conduct market consultations and the 
assurance for bidders that participation will not lead to exclusion provided that the 
established provisions are respected, there is a potential practical difficulty in identifying and 
agreeing with contracting authorities in each case what constitutes “relevant information” to 
be shared in a preliminary market consultation and what should be kept confidential. 
Allowing contracting authorities to clearly set out either information that could become 
relevant for sharing or procedures to protect confidential information will bring more clarity 
to the different parties and safeguard the interests of economic operators.

Изменение 893
Philippe Juvin
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Предложение за директива
Член 39 — параграф 2 — алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Такива мерки включват съобщаването 
на другите кандидати и оференти на 
цялата съществена информация, 
разменена в контекста или получена в 
резултат на участието на кандидата или 
оферента в подготовката на процедурата 
за възлагане на обществена поръчка, и 
поставянето на адекватни срокове за 
получаването на оферти. Въпросният 
кандидат или оферент може да се 
изключи от процедурата единствено 
когато няма други начини да се осигури 
изпълнението на задължението за 
спазване на принципа на 
равнопоставеност.

Такива мерки включват съобщаването 
на другите кандидати и оференти на 
цялата информация, предоставена от 
възлагащия орган в контекста или 
получена в резултат на участието на 
кандидата или оферента в подготовката 
на процедурата за възлагане на 
обществена поръчка, и поставянето на 
адекватни срокове за получаването на 
оферти. Въпросният кандидат или 
оферент може да се изключи от 
процедурата единствено когато няма 
други начини да се осигури 
изпълнението на задължението за 
спазване на принципа на 
равнопоставеност.

Or. fr

Обосновка

Оферентите следва да могат да получават само информацията, предоставена от 
възлагащия орган в рамките на процедурата за предварителни консултации по 
поръчката, а не „разменената“ информация, която може да включва елементи от 
офертата, което би дискриминирало оферентите, участващи в процедурата за 
предварителни консултации по поръчката.

Изменение 894
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 39 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Такива мерки включват съобщаването 
на другите кандидати и оференти на 
цялата съществена информация, 
разменена в контекста или получена в 
резултат на участието на кандидата или 
оферента в подготовката на процедурата 

Такива мерки включват съобщаването 
на другите кандидати и оференти на 
цялата съществена информация, 
разменена в контекста или получена в 
резултат на участието на кандидата или 
оферента в подготовката на процедурата 
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за възлагане на обществена поръчка, и 
поставянето на адекватни срокове за 
получаването на оферти. Въпросният 
кандидат или оферент може да се 
изключи от процедурата единствено 
когато няма други начини да се осигури 
изпълнението на задължението за 
спазване на принципа на 
равнопоставеност.

за възлагане на обществена поръчка, и 
поставянето на адекватни срокове за 
получаването на оферти. Възлагащите 
органи следва или i) да пояснят в 
своята покана за участие в 
консултация информацията, която се 
счита за уместна и следователно 
може да се сподели с всички 
потенциални участници, или ii) да 
посочат подробно правата и 
процедурите, които са на 
разположение на участниците в 
консултацията, позволяващи им да 
запазят поверителността на 
информацията. Въпросният кандидат 
или оферент може да се изключи от 
процедурата единствено когато няма 
други начини да се осигури 
изпълнението на задължението за 
спазване на принципа на 
равнопоставеност.

Or. en

Обосновка

Съществува вероятност за практически затруднения във всеки отделен случай при 
определянето и съгласуването с възлагащите органи на това какво представлява 
„съществена информация“, която следва да се сподели в предварителната пазарна 
консултация, и какво следва да остане поверително. Като се позволи на възлагащите 
органи ясно да посочат информацията, която може да се окаже съществена за 
споделяне или процедурите за опазване на поверителната информация, ще се внесе 
повече яснота за различните страни и ще се защитят интересите на икономическите 
оператори.

Изменение 895
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 40 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Техническите спецификации, 
определени в точка 1 от приложение 
VIII, се посочват в документите за 

Техническите спецификации, според 
тяхното определение, се посочват в 
документите за обществените поръчки. 
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обществените поръчки. Те определят 
необходимите характеристики на 
строителство, услуга или доставка.

Те определят необходимите 
характеристики на строителство, услуга 
или доставка и трябва да са свързани с 
предмета на поръчката.

Or. en

Изменение 896
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 40 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Техническите спецификации, 
определени в точка 1 от приложение 
VIII, се посочват в документите за 
обществените поръчки. Те определят 
необходимите характеристики на 
строителство, услуга или доставка.

Техническите спецификации, 
определени в точка 1 от приложение 
VIII, се посочват в документите за 
обществените поръчки. Те определят 
необходимите характеристики на
съответните строителство, услуга или 
доставка за постигане на целите на 
възлагащия орган за употреба, 
устойчивост и хуманното отношение 
към животните.

Or. en

Изменение 897
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Предложение за директива
Член 40 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Техническите спецификации, 
определени в точка 1 от приложение 
VIII, се посочват в документите за 
обществените поръчки. Те определят 
необходимите характеристики на
строителство, услуга или доставка.

Техническите спецификации, 
определени в точка 1 от приложение 
VIII, се посочват в документите за 
обществените поръчки. Те определят 
функционалността, която трябва да 
предостави съответното
строителство, услуга или доставка.
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Or. en

Изменение 898
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 40 – параграф 1 – алинея 2 – букви а) и б) (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Като технически спецификации 
следва да бъдат взети предвид също 
така:
а) социални критерии като 
осигуряването на достойни условия на 
труд, спазването на 
законодателството в областта на 
здравето и безопасността, 
колективното договаряне, 
балансираното представяне на 
мъжете и жените (напр. равно 
заплащане, съвместяване на 
професионалния и личния живот), 
социалното приобщаване, 
включително възможностите за 
заетост на лица с увреждания, лица в 
неравностойно положение или 
социално слаби лица (като 
дългосрочно безработни, роми, 
мигранти или млади и по-възрастни 
работници), достъп до мерки за 
повишаване на квалификацията, 
участие и консултации на 
потребителите, икономическа 
достъпност, права на човека и етична 
търговия;
б) за поръчки за услуги и за поръчки, 
включващи проектиране на 
строителни обекти, организацията, 
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квалификацията и опита на 
персонала, на когото е възложено 
изпълнението на поръчката.

Or. de

Изменение 899
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 40 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 900
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 40 — параграф 1 — алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Тези характеристики могат да се отнасят 
до конкретния процес за производство 
или осигуряване на заявеното 
строителство, доставки или услуги или 
за всеки друг етап от съответния жизнен 
цикъл и до социално устойчивия 
производствен процес по член 2, 
точки 22, 22а и 22б.

Or. fr
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Изменение 901
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 40 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Тези характеристики могат да се отнасят 
до конкретния процес за производство 
или осигуряване на заявеното 
строителство, доставки или услуги или 
за всеки друг етап от съответния жизнен 
цикъл, включително за социално 
устойчиви производствени процеси с 
хуманно отношение към животните,
по член 2, точка 22.

Or. en

Изменение 902
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 40 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Тези характеристики могат да се отнасят 
до конкретния процес за производство 
или осигуряване на заявеното 
строителство, доставки или услуги или 
за всеки друг етап от съответния жизнен 
цикъл по член 2, точка 22, при условие 
че те са свързани с предмета на 
поръчката и са пропорционални на 
нейната стойност и цели.

Or. en

Обосновка

От кандидатите не може да се изисква да доказват неща, до които те нямат 
достъп, компетентност или отговорност по протежението на цялата верига за 
доставки. По тези причини техническите спецификации трябва да останат строго 
свързани с предмета на договора и изискванията трябва да са съразмерни на 
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стойността и целите на договора.

Изменение 903
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задълженията във връзка със 
социалните условия и условията на 
заетост, като здравето и 
безопасността на работното място, 
социалното осигуряване и условията 
на труд във вида, в който са 
определени от законодателството на 
ЕС и националните законови, 
подзаконови или административни 
разпоредби, арбитражните решения, 
колективното договаряне и 
колективните трудови договори, 
както и от разпоредбите на 
международното трудово право, 
посочени в приложение ХІ, които се 
прилагат на мястото, където ще се 
извърши строежът, услугата или 
доставката, се излагат недвусмислено 
от възлагащите органи в 
техническите спецификации като 
част от абсолютните изисквания при 
възлагането на обществената 
поръчка.

Or. de

Изменение 904
Vicente Miguel Garcés Ramón

Предложение за директива
Член 40 – параграф 1 – алинея 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 905
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 40 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities came into force in 
the European Union in January 2011. Article 4 (d) of the Convention specifies that State 
Parties should refrain from engaging in any act or practice that is inconsistent with the 
Convention and ensure that public authorities and institutions act in conformity with the 
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Convention. Articles 4, 9, and articles 19 to 30 of the Convention are very clear about general 
and specific obligations regarding equal access for disabled people and set out obligations of 
parties in relation to accessibility. В Конвенцията няма изключения от тези принципи.

Изменение 906
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 40 – параграф 1 – алинея 4a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Техническите спецификации могат да 
включват по целеобразност и 
изисквания, свързани с:
а) изпълнение, включително ниво на 
изпълнение съгласно изискванията за 
опазване на околната среда и 
климата, както и изпълнение по 
отношение на социалното 
въздействие;
б) характеристики на жизнения 
цикъл;
в) организация, квалификация и опит 
на персонала, на който е възложено 
изпълнението на въпросната поръчка;
г) безопасност или размери, 
включително и процедурите относно 
осигуряването на качеството, 
терминология, символи, изпитване и 
методи на изпитване, опаковане, 
маркиране и етикетиране, 
инструкциите за ползвателя;
д) правила за проектиране и 
ценообразуване, условия за изпитване, 
инспекция и приемане на 
строителство и методите или 
технологиите на строителство, 
както и всички други технически 
условия, които възложителят е в 
състояние да предпише по силата на 
общи или специални нормативни 
актове, по отношение на завършено 
строителство и материалите или 
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частите, включени в него;
е) насърчаване на иновативни стоки и 
услуги чрез търгове за решения на 
проблеми, а не на конкретно 
определени стоки и услуги;

Or. en

Изменение 907
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 40 – параграф 1 – алинея 4а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на цялата обществена 
поръчка се изготвят технически 
спецификации, за да се гарантира, че 
продуктите, услугите и 
строителството, предмет на 
поръчката, отговарят на 
изискванията на закона за защита на 
данните към момента на 
проектирането на обработката на 
лични данни (защита на данните при 
проектирането).

Or. en

Изменение 908
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 40 – параграф 1 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато задължителни стандарти за 
достъпност са приети със законодателен 
акт на Съюза, техническите 
спецификации задължително се 
определят с позоваване на тези 
стандарти, що се отнася до критериите 

Когато задължителни стандарти за 
достъпност са приети със законодателен 
акт на Съюза, техническите 
спецификации задължително се 
определят с позоваване на тези 
стандарти, що се отнася до критериите 
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за достъпност. за достъпност за лица с увреждания 
или предназначение за всички 
потребители.

Or. en

Изменение 909
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Предложение за директива
Член 40 – параграф 1 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато задължителни стандарти за 
достъпност са приети със законодателен 
акт на Съюза, техническите 
спецификации задължително се 
определят с позоваване на тези 
стандарти, що се отнася до критериите 
за достъпност.

Когато задължителни стандарти за 
достъпност, екологични или социални 
стандарти са приети със 
законодателен акт на Съюза, 
техническите спецификации
задължително се определят с позоваване 
на тези стандарти, що се отнася до 
критериите за достъпност,
екологичните или социалните
критерии.

Or. en

Изменение 910
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 40 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Техническите спецификации могат 
също да включват и изисквания, 
свързани с:
а) условия за заетост, организация, 
квалификация и опит на персонала, 
на който е възложено изпълнението 
на въпросната поръчка;
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Or. en

Изменение 911
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 40 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Техническите спецификации 
гарантират равнопоставен достъп на 
икономическите оператори до 
процедурата за възлагане на обществена 
поръчка и не водят до създаване на 
необосновани препятствия пред 
откриването на обществената поръчка за 
конкуренцията.

2. Техническите спецификации 
гарантират равнопоставен достъп на 
икономическите оператори до 
процедурата за възлагане на обществена 
поръчка и не водят до създаване на 
необосновани препятствия пред 
откриването на обществената поръчка за 
конкуренцията. Техническите 
спецификации се изготвят по начин, 
който да гарантира, че успехът на 
тръжната процедура или друга 
процедура за възлагане на обществена 
поръчка няма да зависи изцяло или 
главно от конкуренцията по 
отношение на сигурността на 
работните места на служителите 
или условията на труд.

Or. fi

Изменение 912
Mitro Repo

Предложение за директива
Член 40 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Техническите спецификации 
гарантират равнопоставен достъп на 
икономическите оператори до 
процедурата за възлагане на обществена 
поръчка и не водят до създаване на 
необосновани препятствия пред 

2. Техническите спецификации 
гарантират равнопоставен достъп на 
икономическите оператори до 
процедурата за възлагане на обществена 
поръчка и не водят до създаване на 
необосновани препятствия пред 
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откриването на обществената поръчка за 
конкуренцията.

откриването на обществената поръчка за 
конкуренцията.

Техническите спецификации 
гарантират, че процедурите за 
възлагане на обществени поръчки не 
се основават единствено на 
конкуренцията, чийто успех е за 
сметка на най-лошите условия на 
труд за персонала или съкращения на 
работни места. 

Or. fi

Изменение 913
Heide Rühle

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) по отношение на изискванията за 
работните характеристики или 
функционалните изисквания, 
включително екологичните 
характеристики, стига параметрите да са 
достатъчно точно формулирани, за да 
позволяват на оферентите да определят 
предмета на поръчката, а на 
възлагащите органи – да възложат 
поръчката;

а) по отношение на изискванията за 
работните характеристики или 
функционалните изисквания, 
включително екологичните и 
социалните характеристики, стига 
параметрите да са достатъчно точно 
формулирани, за да позволяват на 
оферентите да определят предмета на 
поръчката, а на възлагащите органи – да 
възложат поръчката;

Or. en

Изменение 914
Evelyne Gebhardt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) по отношение на изискванията за 
работните характеристики или 

а) по отношение на изискванията за 
работните характеристики или 
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функционалните изисквания, 
включително екологичните 
характеристики, стига параметрите да са 
достатъчно точно формулирани, за да 
позволяват на оферентите да определят 
предмета на поръчката, а на 
възлагащите органи – да възложат 
поръчката;

функционалните изисквания, 
включително екологичните и 
социалните характеристики, стига 
параметрите да са достатъчно точно 
формулирани, за да позволяват на 
оферентите да определят предмета на 
поръчката, а на възлагащите органи – да 
възложат поръчката; включително, в 
съответствие с параграф 1, 
изискванията във връзка с 
характеристиките на жизнения 
цикъл на заявеното строителство, 
доставки или услуги по точка 22а 
(нова) от член 2;

Or. de

Изменение 915
Sirpa Pietikäinen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) по отношение на изискванията за 
работните характеристики или 
функционалните изисквания, 
включително екологичните 
характеристики, стига параметрите да са 
достатъчно точно формулирани, за да 
позволяват на оферентите да определят 
предмета на поръчката, а на 
възлагащите органи – да възложат 
поръчката;

а) по отношение на изискванията за 
работните характеристики или 
функционалните изисквания, 
включително социалните и 
екологичните характеристики, и тези 
свързани с хуманното отношение към 
животните, стига параметрите да са 
достатъчно точно формулирани, за да 
позволяват на оферентите да определят 
предмета на поръчката, а на 
възлагащите органи – да възложат 
поръчката;

Or. en

Изменение 916
Toine Manders
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Предложение за директива
Член 40 – параграф 3– буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) по отношение на изискванията за 
работните характеристики или 
функционалните изисквания, 
включително екологичните 
характеристики, стига параметрите да са 
достатъчно точно формулирани, за да 
позволяват на оферентите да определят 
предмета на поръчката, а на 
възлагащите органи – да възложат 
поръчката;

а) по отношение на изискванията за 
работните характеристики или 
функционалните изисквания, 
включително екологичните 
характеристики, стига параметрите да са 
достатъчно точно формулирани, за да 
позволяват на оферентите да определят 
предмета на поръчката, а на 
възлагащите органи – да възложат 
поръчката; изпълнението и 
функционалните изисквания следва да 
са формулирани по начин, по който 
достъп до обществени поръчки да 
имат всички оференти, които 
отговарят на еквивалентни или 
сравними изисквания; ако 
възлагащият орган отхвърли оферта 
въз основа на това, че тя не е 
еквивалентна или сравнима, 
възлагащите органи следва да 
предоставят на оферента 
доказателства в тази връзка;

Or. nl

Изменение 917
Heide Rühle

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) чрез позоваване на техническите 
спецификации и по ред на предимство –
на националните стандарти, които 
транспонират европейски стандарти, 
европейски технически одобрения, 
общи технически спецификации, 
международни стандарти, други 
технически еталони, установени от 

б) чрез позоваване на техническите 
спецификации и по ред на предимство –
на националните стандарти, които 
транспонират европейски стандарти, 
европейска техническа оценка, общи 
технически спецификации, 
международни стандарти, други 
технически еталони, установени от 



PE492.859v01-00 104/188 AM\908712BG.doc

BG

европейски органи по стандартизация, 
или когато такива не съществуват – чрез 
позоваване на националните стандарти, 
националните технически одобрения 
или националните технически 
спецификации, отнасящи се до 
проектирането, метода на изчисление и 
изпълнение на строителството, както и 
до използването на стоките; при всяко 
позоваване се добавят думите „или 
еквивалентно“;

европейски органи по стандартизация, 
или когато такива не съществуват – чрез 
позоваване на националните стандарти, 
националните технически одобрения 
или националните технически 
спецификации, отнасящи се до 
проектирането, метода на изчисление и 
изпълнение на строителството, както и 
до използването на стоките; при всяко 
позоваване се добавят думите „или 
еквивалентно“;

Or. en

Изменение 918
Wim van de Camp

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 919
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Техническите спецификации следва да са недискриминационни и неутрални по 
отношение на технологията. Тези фундаментални принципи следва да се прилагат в 
еднаква степен спрямо използването на стандарти и спецификации в обществените 
поръчки. Недискриминационните, неутрални по отношение на технологиите 
спецификации изискват от икономическите оператори да се конкурират, за да
произвеждат най-добрите решения, което насърчава иновациите и икономическия 
растеж. Неутралността по отношение на технологиите също така гарантира, че 
органите могат да избират измежду най-широка гама от продукти и услуги, като 
така се насърчава най-доброто съотношение между качество и цена.



PE492.859v01-00 106/188 AM\908712BG.doc

BG

Изменение 920
Mitro Repo

Предложение за директива
Член 40 – параграф 3 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) счита се също така, че 
критериите за качество, които ще се 
третират като еквивалентни на 
стандартите, и всички други 
технически еталони включват 
колективните трудови договори, 
прилагани в страната, региона и 
сектора, в който ще се осъществява 
поръчката.

Or. fi

Изменение 921
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 40 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Когато това е обосновано от 
предмета на поръчката, техническите 
спецификации могат да се позовават на 
конкретен модел или източник, или на 
специфичен процес, който 
характеризира продуктите или 
услугите, или на търговска марка, 
патент, тип или специфичен произход 
или производство. Към това позоваване 
се добавят думите „или еквивалентно“.
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Or. en

Изменение 922
Wim van de Camp

Предложение за директива
Член 40 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 923
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 40 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Освен ако това не е обосновано от 
предмета на поръчката, техническите 
спецификации не може да се позовават 
на конкретен модел или източник, или 

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

на специфичен процес, или разработка, 
или бизнес модел или метод, нито на 
търговска марка, патент, тип,
специфичен произход или 
производство, или място на 
производство, тъй като всяко 
подобно позоваване би довело до 
облагодетелстване или елиминиране на 
някои предприятия или някои продукти. 
Подобно позоваване се разрешава в 
изключителни случаи, когато е 
невъзможно предметът на поръчката да 
се опише достатъчно точно и 
разбираемо съгласно параграф 3. Към 
това позоваване системно се добавят 
думите „или еквивалентно“.

Or. en

Обосновка

За да се насърчат иновациите и икономическия растеж е от съществено значение
всички участници в търга да се състезават при условия на равнопоставеност. 
Дискриминацията, включително въз основа на технология или място на производство, 
следва да се разрешава само в абсолютно краен случай. Всички предпочитания, 
независимо дали за определен тип технологии, бизнес модели, фирми за продажба или 
произход на продукти, задушават иновациите и конкуренцията, като резултатът е, 
че публичните органи не могат да изберат решения, които в най-голяма степен 
отговарят на нуждите на конкретна обществена поръчка.

Изменение 924
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 40 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Освен ако това не е обосновано от 
предмета на поръчката, техническите 
спецификации не може да се позовават 
на конкретен модел или източник, или 
на специфичен процес, нито на 
търговска марка, патент, тип или 
специфичен произход или 
производство, което би довело до 

4. В изключителни случаи и само 
когато това е обосновано от предмета 
на поръчката, техническите 
спецификации могат да се позовават на 
конкретен модел или източник, или на 
специфичен процес, тип или 
специфичен произход или 
производство. Към това позоваване се 
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облагодетелстване или елиминиране 
на някои предприятия или някои 
продукти. Подобно позоваване се 
разрешава в изключителни случаи, 
когато е невъзможно предметът на 
поръчката да се опише достатъчно 
точно и разбираемо съгласно параграф 
3. Към това позоваване се добавят 
думите „или еквивалентно“.

добавят думите „или еквивалентно“.

Or. en

Изменение 925
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 40 — параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Освен ако това не е обосновано от 
предмета на поръчката, техническите 
спецификации не може да се позовават 
на конкретен модел или източник, или 
на специфичен процес, нито на 
търговска марка, патент, тип или 
специфичен произход или 
производство, което би довело до 
облагодетелстване или елиминиране на 
някои предприятия или някои продукти.

Подобно позоваване се разрешава в 
изключителни случаи:
а) когато е невъзможно предметът на 
поръчката да се опише достатъчно 
точно и разбираемо съгласно
параграф 3; към това позоваване се 
добавят думите „или еквивалентно“;
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б) когато е обосновано от поръчката 
и когато позоваването се отнася до 
местонахождението на 
производството или на процеса на 
територията на Европейския съюз.

Or. fr

Обосновка

Трябва да се запази възможността за уточнения във връзка с местонахождението на 
производството или процеса на територията на Европейския съюз, когато е 
обосновано от поръчката.

Изменение 926
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 40 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато възлагащ орган използва 
възможността за позоваване на 
спецификациите, упоменати в буква б) 
от параграф 3, той не отхвърли оферта с 
аргумента, че оферираното 
строителство, доставки и услуги не 
съответстват на спецификациите, на 
които се позовава, ако оферентът 
докаже в своята оферта по какъвто и да 
било подходящ начин, включително 
чрез свидетелствата по член 42, че 
предлаганите от него решения
удовлетворяват в еквивалентна степен 
изискванията, определени от 
техническите спецификации.

5. Когато възлагащ орган използва 
възможността за позоваване на 
спецификациите, упоменати в буква б) 
от параграф 3, той не може да отхвърли 
оферта с аргумента, че оферираното 
строителство, доставки и услуги не 
съответстват на спецификациите, на 
които се позовава, ако оферентът 
докаже в своята оферта по подходящ 
начин, включително чрез 
свидетелствата по член 42, че 
предлаганите от него решения 
удовлетворяват в еквивалентна степен 
изискванията, определени от 
техническите спецификации.

Or. en

Обосновка

За да се ограничи тежестта върху възлагащия орган и за да не се дискриминират 
оферентите, които инвестират време и средства за сертификати или протоколи от 
изпитване, отговорността за доказване на еквивалентността следва да бъде на 
оферента, който иска тя да му се признае.
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Изменение 927
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Предложение за директива
Член 40 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато възлагащ орган използва 
възможността по параграф 3, буква а) да 
формулира технически спецификации 
въз основа на изисквания за работни 
характеристики и функционални 
изисквания, той не може да отхвърли 
оферта за строителство, доставки или 
услуги, която съответства на 
национален стандарт, транспониращ 
европейски стандарт, европейско 
техническо одобрение, обща техническа 
спецификация, международен стандарт 
или технически еталон, установен от 
европейски орган по стандартизация, 
ако тези спецификации се отнасят до 
определените от възлагащия орган 
изисквания за работни характеристики и 
функционални изисквания.

Когато възлагащ орган използва 
възможността по параграф 3, буква а) да 
формулира технически спецификации 
въз основа на изисквания за работни 
характеристики и функционални 
изисквания, той не може да отхвърли 
оферта за строителство, доставки или 
услуги, която съответства на 
национален стандарт, транспониращ 
европейски стандарт, европейско 
техническо одобрение, обща техническа 
спецификация, международен стандарт 
или технически еталон, установен от 
европейски орган по стандартизация, 
ако тези спецификации се отнасят до 
определените от възлагащия орган 
изисквания за работни характеристики и 
функционални изисквания.

Or. en

Изменение 928
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 40 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В своята оферта оферентът доказва по 
какъвто и да било подходящ начин, 
включително предвидените по член 42, 
че съответстващите на стандарта 
строителство, доставка или услуга, 
изпълняват изискванията за работните 
характеристики или функционалните 

В своята оферта оферентът доказва по 
подходящ начин, включително 
предвидените по член 42, че 
съответстващите на стандарта 
строителство, доставка или услуга, 
изпълняват изискванията за работните 
характеристики или функционалните 
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изисквания на възлагащия орган. изисквания на възлагащия орган.

Or. en

Изменение 929
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 40 – параграф 6 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи трябва да могат 
да контролират и проследяват 
спазването на изискванията както по 
време на тръжната процедура, така 
и при изпълнението на поръчката.

Or. en

Изменение 930
Heide Rühle

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Когато възлагащи органи посочват 
екологични, социални или други 
изисквания или критерии в 
техническите спецификации, в 
критериите за възлагане или в 
клаузите за изпълнение на поръчката, 
те могат да изискат определен етикет 
като свидетелство, че това 
строителство, услуги или доставки 
отговарят на такива изисквания или 
критерии, стига всички долуизброени 
условия да бъдат изпълнени:

Or. en
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Изменение 931
Sirpa Pietikäinen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 932
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 933
Ivo Belet

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 934
Heide Rühle

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) изискванията, които трябва да 
бъдат изпълнени за получаването на 
етикета, засягат единствено критерии, 
свързани с предмета на поръчката, и са 
подходящи за определяне на 
характеристиките на строителството, 
доставките или услугите, предмет на 
поръчката;

Or. en
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Изменение 935
Frank Engel

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) изискванията за етикета са 
подходящи за определяне на 
характеристиките на строителството, 
доставките или услугите, предмет на 
поръчката;

Or. fr

Изменение 936
Sirpa Pietikäinen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 937
Anna Hedh

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

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

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

Or. en

Обосновка

При ограничаване на изискванията спрямо характеристиките, свързани с предмета на 
поръчката, няма място за етикети относно работната среда например.

Изменение 938
Ivo Belet

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 939
Heide Rühle

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

б) изискванията за етикета са изготвени
въз основа на научна информация или 
на други обективно проверими и 
недискриминиращи критерии;

б) изискванията, които трябва да 
бъдат изпълнени за получаването на
етикета, са въз основа на обективно 
проверими и недискриминиращи 
критерии;

Or. en

Изменение 940
Sirpa Pietikäinen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изискванията за етикета са изготвени 
въз основа на научна информация или 
на други обективно проверими и 
недискриминиращи критерии;

б) изискванията за етикета, 
сертификата или друга 
удостоверителна схема са изготвени 
въз основа на научна информация или 
на други обективно проверими и 
недискриминиращи критерии;

Or. en

Изменение 941
Ivo Belet

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изискванията за етикета са изготвени 
въз основа на научна информация или 
на други обективно проверими и 
недискриминиращи критерии;

б) изискванията за етикета, 
сертификата или друга 
удостоверителна схема са изготвени 
въз основа на научна информация или 
на други обективно проверими и 
недискриминиращи критерии;

Or. en
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Изменение 942
Toine Manders

Предложение за директива
Член 41 – параграф 1 – алинея 1 – буква бa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) правилата, които уреждат 
подбора, са разумно пропорционални 
на естеството на поръчката;

Or. nl

Изменение 943
Heide Rühle

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) етикетите са приети съгласно открита 
и прозрачна процедура, в която 
съществена роля играят всички 
съответни заинтересовани страни, 
включително държавни органи, 
потребители, производители,
синдикати, дистрибутори и екологични 
и социални организации; държавните 
органи могат да участват, но това не 
е задължително;

Or. en

Изменение 944
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

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

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

Or. es

Изменение 945
Sirpa Pietikäinen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 946
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) етикетите са приети съгласно открита 
и прозрачна процедура, в която могат да 
участват всички заинтересовани страни, 

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

включително държавни органи, 
потребители, синдикати,
производители, дистрибутори и 
екологични организации;

Or. en

Изменение 947
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 948
Ivo Belet

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 949
Ádám Kósa

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 950
Sirpa Pietikäinen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) етикетите са достъпни за всички 
заинтересовани страни;

г) етикетите, сертификатите или 
другите удостоверителни схеми са 
достъпни за всички заинтересовани 
страни;

Or. en

Изменение 951
Ivo Belet

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

г) етикетите са достъпни за всички 
заинтересовани страни;

г) етикетите, сертификатите или 
другите удостоверителни схеми са 
достъпни за всички заинтересовани 
страни;

Or. en

Изменение 952
Heide Rühle

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

д) изискванията, коитотрябва да 
бъдат изпълнени, за получаването на
етикета се определят от трето лице, 
което е независимо от икономическия 
оператор, който прилага етикета.

Or. en

Изменение 953
Sirpa Pietikäinen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

д) проверката и присъждането на
съответствие с етикета, 
сертификата или друга 
удостоверителна система се
определят от трето лице, което е 
независимо от икономическия оператор, 
който прилага въпросния етикет, 
сертификат или друга 
удостоверителна схема.
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Or. en

Изменение 954
Ivo Belet

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

д) критериите за етикета, сертификата 
или друга удостоверителна система
се определят от трето лице, което е 
независимо от икономическия оператор, 
който прилага въпросния етикет, 
сертификат или друга 
удостоверителна схема.

Or. en

Изменение 955
Sari Essayah

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 956
Sirpa Pietikäinen

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

да) етикетът, сертификатът или 
другата удостоверителна схема 
следва да предоставят и осигуряват 
най-високото ниво на отчетност и 
качество във връзка с предмета на 
поръчката, за да се избегне всякаква 
злоупотреба със системата на 
етикетиране.

Or. en

Изменение 957
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Член 41 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

При продукти, които нямат етикет, 
възлагащите органи могат да приемат
също техническото досие на 
производителя или други подходящи 
свидетелства. При продукти, които 
нямат етикет, възлагащите органи 
могат да приемат също техническото 
досие на производителя или други 
подходящи свидетелства, но само от 
икономически оператори, които 
нямат достъп до подобен 
сертификат или нямат възможност 
да получат такъв в рамките на 
съответния срок.

Or. en

Изменение 958
Christel Schaldemose

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

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

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

Or. en

Изменение 959
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 41 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Възлагащите органи, които изискват 
определен етикет, приемат всички 
еквивалентни етикети, които изпълняват 
изискванията на конкретно посочения 
от тях етикет. Възлагащите органи 
приемат други подходящи 
свидетелства за изпълнение на 
изискванията, които могат да 
включват техническото досие на 
производителя, в случай че даден 
икономически оператор няма достъп 
до етикета или няма възможност да 
го получи в рамките на съответните 
срокове, при условие че липсата на 
достъп не се дължи на въпросния 
икономически оператор. За да не се 
дискриминират обаче оферентите, 
които инвестират време и средства 
за сертификати или протоколи от 
изпитване, отговорността за 
одобряване на еквивалентността 
следва да бъде на оферента, който 
иска тя да му се признае.



PE492.859v01-00 126/188 AM\908712BG.doc

BG

Or. en

Изменение 960
Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за директива
Член 41 — параграф 1 — алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 961
Vicente Miguel Garcés Ramón

Предложение за директива
Член 41 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Възлагащите органи, които изискват 
определен етикет, приемат всички 
еквивалентни етикети, които изпълняват 
изискванията на конкретно посочения 
от тях етикет. При продукти, които 
нямат етикет, възлагащите органи 
приемат също техническото досие на 
производителя или други подходящи 
свидетелства. Предимство или 
предпочитание ще се отдава на онези 
етикети, технически досиета или 
други свидетелства, в чийто процес 
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на разработване, сертифициране или 
проверка са взели участие 
правителствени органи, екологични 
или социални организации.

Or. es

Изменение 962
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 41 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 963
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 41 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи, които изискват 
определен етикет, приемат всички 
еквивалентни етикети, които изпълняват 
изискванията на конкретно посочения 
от тях етикет. При продукти, които 

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

Or. en

Изменение 964
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 41 — параграф 1 — алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изискването на възлагащия орган за 
определен етикет не може да има за 
цел дискриминиране на оферентите в 
рамките на процедура за възлагане на 
обществена поръчка.

Or. fr

Обосновка

Прибягването до употреба на етикети при определянето на критериите за възлагане 
и тяхното прилагане не трябва да води до дискриминационни практики, които имат 
за цел привилегироване на определени оференти за сметка на други.

Изменение 965
Ivo Belet

Предложение за директива
Член 41 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи, които изискват 
определен етикет, приемат всички 
еквивалентни етикети, които изпълняват 
изискванията на конкретно посочения 
от тях етикет. При продукти, които 
нямат етикет, възлагащите органи 

Възлагащите органи, които изискват 
определен етикет, сертификат и друга 
удостоверителна схема, приемат 
всички еквивалентни етикети, които 
изпълняват изискванията на конкретно 
посочения от тях етикет, сертификат и 
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приемат също техническото досие на 
производителя или други подходящи 
свидетелства.

друга удостоверителна схема. При 
продукти, които нямат етикет, 
сертификат и друга удостоверителна 
схема, възлагащите органи приемат 
също техническото досие на 
производителя или други подходящи 
свидетелства.

Or. en

Изменение 966
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 41 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато етикет изпълнява условията, 
предвидени в параграф 1, букви от б), 
в), г) и д), но също така поставя 
изисквания, които не са свързани с 
предмета на поръчката, възлагащите 
органи могат да определят техническата 
спецификация, като се позоват само на 
онези подробни спецификации на 
етикета или, когато е необходимо, на 
части от тях, които са свързани с 
предмета на поръчката и са подходящи 
за определяне на характеристиките на 
този предмет.

2. Когато етикет, сертификат или 
друга удостоверителна схема
изпълнява условията, предвидени в 
параграф 1, букви от б), в), г) и д), но 
също така поставя изисквания, които не 
са свързани с предмета на поръчката, 
възлагащите органи могат да определят 
техническата спецификация, като се 
позоват само на онези подробни 
спецификации на етикета,
сертификата или другата 
удостоверителна схема, или, когато е 
необходимо, на части от тях, които са 
свързани с предмета на поръчката и са 
подходящи за определяне на 
характеристиките на този предмет.

Or. en

Изменение 967
Ivo Belet

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

2. Когато етикет изпълнява условията, 
предвидени в параграф 1, букви от б), 
в), г) и д), но също така поставя
изисквания, които не са свързани с 
предмета на поръчката, възлагащите 
органи могат да определят техническата 
спецификация, като се позоват само на 
онези подробни спецификации на 
етикета или, когато е необходимо, на 
части от тях, които са свързани с 
предмета на поръчката и са подходящи 
за определяне на характеристиките на 
този предмет.

2. Когато етикет, сертификат и друга 
удостоверителна схема изпълняват
условията, предвидени в параграф 1, 
букви от б), в), г) и д), но също така 
поставят изисквания, които не са 
свързани с предмета на поръчката, 
възлагащите органи могат да определят 
техническата спецификация, като се 
позоват само на онези подробни 
спецификации на етикета,
сертификата и другата 
удостоверителна схема, или, когато е 
необходимо, на части от тях, които са 
свързани с предмета на поръчката и са 
подходящи за определяне на 
характеристиките на този предмет.

Or. en

Изменение 968
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 42 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи могат да изискват 
от икономическите оператори да 
представят протокол от изпитване от 
признат орган или сертификат, издаден 
от такъв орган, като свидетелство за 
съответствие с техническите 
спецификации.

Възлагащите органи могат да изискват 
от икономическите оператори да 
представят протокол от изпитване от 
признат орган или сертификат, издаден 
от такъв орган, като свидетелство за 
съответствие с изискванията или 
критериите, посочени в техническите 
спецификации, в критериите за 
възлагане или в клаузите за 
изпълнение на поръчките.

Or. en
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Изменение 969
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 42 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато възлагащите органи изискват 
представянето на сертификати, 
изготвени от признати органи, 
свидетелстващи за съответствие с 
определена техническа спецификация, 
те са длъжни да приемат и сертификати 
от други еквивалентни признати органи.

Когато възлагащите органи изискват 
представянето на сертификати, 
изготвени от конкретен орган за 
оценка на съответствието, те са 
длъжни да приемат и сертификати от 
други еквивалентни признати органи.

Or. en

Изменение 970
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 42 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Възлагащите органи приемат други 
подходящи свидетелства, освен тези 
по параграф 1, като техническо досие 
на производителя, когато въпросният 
икономически оператор няма достъп 
до сертификатите или протоколите 
от изпитване по параграф 1 или няма 
възможност да ги получи в 
съответните срокове.

заличава се

Or. en

Изменение 971
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 42 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Възлагащите органи приемат други 
подходящи свидетелства, освен тези по 
параграф 1, като техническо досие на 
производителя, когато въпросният 
икономически оператор няма достъп до 
сертификатите или протоколите от 
изпитване по параграф 1 или няма 
възможност да ги получи в съответните 
срокове.

2. Възлагащите органи приемат други 
подходящи свидетелства, освен тези по 
параграф 1, като техническо досие на 
производителя, когато въпросният 
икономически оператор няма достъп до 
сертификатите или протоколите от 
изпитване по параграф 1 или няма 
възможност да ги получи в съответните 
срокове, при условие че липсата на 
достъп не се дължи на съответния 
икономически оператор. За да се 
ограничи обаче тежестта за 
възлагащите органи и за да не се 
дискриминират оферентите, които 
инвестират време и средства за 
сертификати или протоколи от 
изпитване, отговорността за 
осигуряване на еквивалентността 
следва да бъде на оферента, който 
иска тя да му се признае.

Or. en

Изменение 972
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Предложение за директива
Член 42 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Възлагащите органи приемат други 
подходящи свидетелства, освен тези по 
параграф 1, като техническо досие на 
производителя, когато въпросният 
икономически оператор няма достъп до 
сертификатите или протоколите от 
изпитване по параграф 1 или няма 
възможност да ги получи в съответните 
срокове.

2. Възлагащите органи приемат други 
подходящи и еквивалентни
свидетелства, освен тези по параграф 1, 
като техническо досие на 
производителя, когато въпросният 
икономически оператор няма достъп до 
сертификатите или протоколите от 
изпитване по параграф 1 или няма 
възможност да ги получи в съответните 
срокове.

Or. en
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Изменение 973
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Предложение за директива
Член 42 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Възлагащите органи приемат други 
подходящи свидетелства, освен тези по 
параграф 1, като техническо досие на 
производителя, когато въпросният 
икономически оператор няма достъп до 
сертификатите или протоколите от 
изпитване по параграф 1 или няма 
възможност да ги получи в съответните 
срокове.

2. Възлагащите органи приемат други 
подходящи свидетелства, освен тези по 
параграф 1, като техническо досие на 
производителя, когато въпросният 
икономически оператор няма достъп до 
сертификатите или протоколите от 
изпитване по параграф 1 или няма 
възможност да ги получи в съответните 
срокове. Тези свидетелства трябва да 
бъдат подкрепени от научна 
недискриминационна информация, 
която може да бъде проверена

Or. it

Изменение 974
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 42 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки се задължават да 
предоставят на други държавичленки
при поискване всяка информация, 
свързана със свидетелствата и 
документите, подадени в съответствие с 
член 40, параграф 6, член 41 и 
параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член, за 
доказване на съответствие с 
техническите изисквания. 
Компетентните органи в държавата-
членка по установяване предоставят 
тази информация в съответствие с 
разпоредбите на член 88.

4. Държавите членки се задължават да 
предоставят на други държави членки
при поискване всяка информация, 
свързана със свидетелствата и 
документите, подадени в съответствие с 
член 40, параграф 6, член 41 и 
параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член. 
Компетентните органи в държавата 
членка, в която е установен 
икономическият оператор,
предоставят тази информация в 
съответствие с разпоредбите на член 88.
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Or. en

Изменение 975
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 43 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Възлагащите органи разрешават на 
оферентите да представят варианти,
стига те да са свързани с предмета на 
поръчката. В случай че не разрешават 
варианти, възлагащите органи са 
длъжни да посочат това в обявлението 
за поръчката, а когато обявление за 
предварителна информация се използва 
като покана за участие в състезателна 
процедура, посочват дали разрешават 
варианти в поканата за потвърждаване 
на интерес. Без това посочване 
представянето на варианти не се 
отхвърля.

Or. en

Изменение 976
Frank Engel, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 43 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Оферентите могат да представят 
варианти с едно основно предложение.
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интерес. Без това посочване 
представянето на варианти не се 
разрешава.

Or. fr

Изменение 977
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 43 — параграф 1 —алинея –1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Вариантът е алтернативен метод 
на разработване, изпълнение и 
финансиране на поръчката.

Or. fr

Изменение 978
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 43 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Възлагащите органи допускат
оферентите да представят варианти. В 
случай че възлагащите органи не 
желаят да допуснат представянето 
на варианти, те са длъжни да посочат 
това в обявлението за поръчката или 
когато обявление за предварителна 
информация се използва като покана за 
участие в състезателна процедура – в 
поканата за потвърждаване на интерес. 
Без това посочване представянето на 
варианти се разрешава.

Or. en



PE492.859v01-00 136/188 AM\908712BG.doc

BG

Изменение 979
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 43 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 980
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Предложение за директива
Член 43 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Възлагащите органи могат да 
разрешават на оферентите да представят 
варианти. По правило те са длъжни да 
разрешават варианти, освен ако не е 
посочено друго в обявлението за 
поръчката или когато обявление за 
предварителна информация се използва 
като покана за участие в състезателна 
процедура – в поканата за 
потвърждаване на интерес. Когато не е 
посочено обратното, представянето на 
варианти се разрешава.

Or. en
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Изменение 981
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 43 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 982
Frank Engel, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 43 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 983
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 43 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 984
Phil Prendergast

Предложение за директива
Член 43 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Възлагащите органи, които 
разрешават представянето на 
варианти, излагат в документацията за 
поръчката минималните изисквания, на 
които трябва да отговарят вариантите, и
специфичните изисквания за тяхното 
представяне, ако има такива. Те са 
длъжни също така да гарантират, че 

2. Представянето на варианти може 
да се разреши в документацията за 
поръчката, в която се определят
минималните изисквания, на които 
трябва да отговарят вариантите, и 
изискванията за тяхното представяне, 
ако има такива. Тези минимални 
изисквания са задължителни, за да се 
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избраните критерии за възлагане могат 
успешно да се прилагат както към 
варианти, отговарящи на тези 
минимални изисквания, така и към 
редовните оферти, които не са варианти.

гарантира, че вариантите няма да 
засегнат предмета на поръчката. 
Възлагащият орган може да отхвърли 
всеки един вариант на основание, че 
той ще засегне предмета на 
поръчката. Те са длъжни също така да 
гарантират, че избраните критерии за 
възлагане могат успешно да се прилагат 
както към варианти, отговарящи на тези 
изисквания, така и към редовните 
оферти, които не са варианти.

Or. en

Изменение 985
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 43 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Само варианти, които отговарят на 
предвидените от възлагащите органи 
минимални изисквания, се приемат за 
разглеждане.

заличава се

Or. en

Изменение 986
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 43 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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сключването на договор за услуги 
вместо на договор за доставки или 
обратното.

Or. en

Изменение 987
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 43 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Вариантите са един от най-добрите инструменти за насърчаване на иновативни 
продукти и производствени методи и тяхното използване следва да се поощрява, а не 
да се възпрепятства.

Изменение 988
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 43 — параграф 3 — алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При процедури за възлагане на 
обществени поръчки за доставки или 
услуги, възлагащите органи, които са 

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

забранили представянето на варианти, 
не могат да отхвърлят вариант само на 
основание, че изборът на този вариант 
би довел до сключването на договор за 
услуги вместо на договор за доставки 
или обратното.

Or. fr

Изменение 989
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Член 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 44 заличава се
Разделяне на поръчките на обособени 
позиции

1. Обществените поръчки могат да се 
разделят на еднородни или разнородни 
обособени позиции. Когато 
възлагащият орган не счита за 
необходимо да разделя на обособени 
позиции поръчките на стойност, по-
голяма или равна на праговете, 
предвидени в член 4, но не по-малка от 
500000 EUR, определена в 
съответствие с член 5, той посочва в 
обявлението за поръчката или в 
поканата за потвърждаване на 
интерес обяснение за своите причини.

Възлагащите органи посочват в 
обявлението за поръчката или в 
поканата за потвърждаване на 
интерес дали офертите се 
ограничават само до една или до 
повече обособени позиции.

2. Възлагащите органи могат, дори 
когато е посочена възможността да 
се подават оферти за всички 
обособени позиции, да ограничат броя 
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обособени позиции, които могат да се 
възлагат на един оферент, стига 
максималният брой да е посочен в 
обявлението за поръчката или в 
поканата за потвърждаване на 
интерес. Възлагащите органи 
определят и посочват в документите 
за обществената поръчка обективни 
и недискриминационни критерии или 
правила за възлагането на различните 
обособени позиции, когато 
прилагането на избраните критерии 
за възлагане би могло да доведе до 
възлагане на един оферент на по-
голям от максималния брой обособени 
позиции.

3. Когато повече от една обособена 
позиция може да се възложи на един и 
същ оферент, възлагащите органи 
могат да предвидят възлагане на 
отделен договор за поръчка за всяка 
обособена позиция или на един или 
повече договори, обхващащи няколко 
или всички обособени позиции.

Възлагащите органи посочват в 
документите за обществената 
поръчка дали си запазват правото да 
правят такъв избор и ако е така – кои 
обособени позиции могат да се 
групират в един договор за поръчка.

Възлагащите органи първо определят 
офертите, които най-добре 
изпълняват критериите за възлагане, 
установени по член 66, за всяка 
отделна обособена позиция. Те могат 
да възлагат поръчка за повече от една 
обособена позиция на оферент, който 
не е класиран на първо място по 
отношение на всички отделни 
обособени позиции, включени в 
съответната поръчка, стига 
критериите за възлагане, установени 
по член 66, да бъдат изпълнени по-
добре по отношение на всички 
обособени позиции, включени в тази 
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поръчка. Възлагащите органи 
посочват методите, които 
възнамеряват да използват за такова 
сравнение, в документите за 
обществената поръчка. Тези методи 
са прозрачни, обективни и 
недискриминационни.

4. Възлагащите органи могат да 
изискват всички изпълнители да 
координират своите действия под 
ръководството на икономическия 
оператор, на който е възложена 
обособена позиция, включваща 
координирането на целия проект или 
на съответните части от него.

Or. da

Изменение 990
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 44 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обществените поръчки могат да се 
разделят на еднородни или разнородни 
обособени позиции. Когато 
възлагащият орган не счита за 
необходимо да разделя на обособени 
позиции поръчките на стойност, по-
голяма или равна на праговете, 
предвидени в член 4, но не по-малка от 
500 000 EUR, определена в 
съответствие с член 5, той посочва в 
обявлението за поръчката или в 
поканата за потвърждаване на интерес
обяснение за своите причини.

Обществените поръчки могат да се 
разделят на еднородни или разнородни 
обособени позиции. Държавите 
членки предвиждат разпоредби 
относно разделянето на поръчките на 
обособени позиции на национално 
ниво. Възлагащите органи посочват в 
обявлението за поръчката или в 
поканата за потвърждаване на интерес 
дали офертите се ограничават само 
до една или до повече обособени 
позиции.

Or. en

Обосновка

Стойността на поръчката се определя от естеството и мащаба на стоките, 
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строителството и услугите, обект на поръчката. Защо една поръчка е на стойност 
над 500 000 евро е очевидно от нейния предмет. Следователно това, че при всяка по-
голяма поръчка възлагащите органи трябва да обясняват и обосновават причините, 
поради които поръчката е на стойност над 500 000 евро и не е била разделена, 
представлява ненужна административна тежест и прекалено задължение.

Изменение 991
Frank Engel, Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 44 — параграф 1 — алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обществените поръчки могат да се 
разделят на еднородни или разнородни 
обособени позиции. Когато 
възлагащият орган не счита за 
необходимо да разделя на обособени 
позиции поръчките на стойност, по-
голяма или равна на праговете, 
предвидени в член 4, но не по-малка от 
500 000 EUR, определена в съответствие 
с член 5, той посочва в обявлението за 
поръчката или в поканата за 
потвърждаване на интерес обяснение 
за своите причини.

Обществените поръчки могат да се 
разделят на еднородни или разнородни 
обособени позиции. При 
обществените поръчки на стойност, 
по-голяма или равна на праговете, 
предвидени в член 4, но не по-малка от 
500 000 EUR, определена в съответствие 
с член 5, възлагащият орган посочва в 
обявлението за поръчката или в 
поканата обяснение на избора си да 
използва или не разделяне на 
обособени позиции.

Or. fr

Изменение 992
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 44 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обществените поръчки могат да се 
разделят на еднородни или разнородни 
обособени позиции. Когато 
възлагащият орган не счита за 
необходимо да разделя на обособени 
позиции поръчките на стойност, по-

Обществените поръчки могат да се 
разделят на еднородни или разнородни 
обособени позиции.
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голяма или равна на праговете, 
предвидени в член 4, но не по-малка от 
500 000 EUR, определена в 
съответствие с член 5, той посочва в 
обявлението за поръчката или в 
поканата за потвърждаване на 
интерес обяснение за своите причини.

Or. en

Изменение 993
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 44 — параграф 1 — алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обществените поръчки могат да се 
разделят на еднородни или разнородни
обособени позиции. Когато 
възлагащият орган не счита за 
необходимо да разделя на обособени 
позиции поръчките на стойност, по-
голяма или равна на праговете, 
предвидени в член 4, но не по-малка от 
500 000 EUR, определена в 
съответствие с член 5, той посочва в 
обявлението за поръчката или в 
поканата за потвърждаване на 
интерес обяснение за своите причини.

Обществените поръчки могат да се 
разделят на обособени позиции.

Or. fr

Изменение 994
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

Предложение за директива
Член 44 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обществените поръчки могат да се Обществените поръчки могат да се 



PE492.859v01-00 146/188 AM\908712BG.doc

BG

разделят на еднородни или разнородни
обособени позиции. Когато възлагащият 
орган не счита за необходимо да разделя 
на обособени позиции поръчките на 
стойност, по-голяма или равна на 
праговете, предвидени в член 4, но не 
по-малка от 500 000 EUR, определена в 
съответствие с член 5, той посочва в 
обявлението за поръчката или в 
поканата за потвърждаване на интерес
обяснение за своите причини.

разделят на обособени позиции. Когато 
възлагащият орган не счита за 
необходимо да разделя на обособени 
позиции поръчките за доставки и 
услуги на стойност, по-голяма или равна 
на 500 000 EUR, а поръчките за 
строителство на стойност по-
голяма или равна на 10 000 000 EUR, 
определена в съответствие с член 5, той 
посочва това в обявлението за 
поръчката или в поканата за 
потвърждаване на интерес.

Or. en

Обосновка

С оглед опростяване на процедурата не е необходимо да се посочва, че този член се 
отнася до поръчки на стойност по-голяма или равна на праговете, посочени в член 4, 
тъй като това е очевидно. Достатъчно е само да се посочат конкретни прагове, 
които следва да са различни за доставките и услугите от една страна и за 
строителството от друга, тъй като по традиция в директивите относно 
обществените поръчки се прави разлика между тези прагове.

Изменение 995
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 44 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обществените поръчки могат да се 
разделят на еднородни или разнородни 
обособени позиции. Когато 
възлагащият орган не счита за 
необходимо да разделя на обособени 
позиции поръчките на стойност, по-
голяма или равна на праговете, 
предвидени в член 4, но не по-малка от 
500 000 EUR, определена в съответствие 
с член 5, той посочва в обявлението за 
поръчката или в поканата за 
потвърждаване на интерес обяснение за 
своите причини.

За да се улесни достъпът до 
обществени поръчки на малките и 
средните предприятия,
обществените поръчки могат да се 
разделят на еднородни или разнородни 
обособени позиции. При поръчки на 
стойност, по-голяма или равна на 
праговете, предвидени в член 4, но не 
по-малка от 10 000 000 EUR, определена 
в съответствие с член 5, възлагащите
органи предоставят в обявлението за 
поръчката или в поканата за 
потвърждаване на интерес 
основанията, поради които 
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поръчката не е разделена.

Or. en

Изменение 996
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 44 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обществените поръчки могат да се
разделят на еднородни или разнородни
обособени позиции. Когато 
възлагащият орган не счита за 
необходимо да разделя на обособени 
позиции поръчките на стойност, по-
голяма или равна на праговете, 
предвидени в член 4, но не по-малка от 
500 000 EUR, определена в 
съответствие с член 5, той посочва в 
обявлението за поръчката или в 
поканата за потвърждаване на интерес 
обяснение за своите причини.

За да се създаде най-широка 
конкуренция и освен в случаите, в 
които предметът на поръчката не 
позволява разделяне въз основа на 
естеството на включените услуги, 
възлагащият орган възлага поръчката 
под формата на отделни обособени 
позиции. Ако не е възможно 
поръчката да се раздели на обособени 
позиции, тъй като нейният предмет 
не позволява разделяне въз основа на 
естеството на включените услуги, 
възлагащият орган посочва в 
обявлението за поръчката или в 
поканата за потвърждаване на интерес
конкретно обяснение за своите 
причини.

Or. en

Изменение 997
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Предложение за директива
Член 44 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обществените поръчки могат да се 
разделят на еднородни или разнородни 
обособени позиции. Когато
възлагащият орган не счита за 

С цел насърчаване на конкуренцията 
във възможно най-голяма степен
възлагащият орган може да възложи 
поръчката на обособени позиции. 
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необходимо да разделя на обособени 
позиции поръчките на стойност, по-
голяма или равна на праговете, 
предвидени в член 4, но не по-малка от 
500 000 EUR, определена в 
съответствие с член 5, той посочва в 
обявлението за поръчката или в 
поканата за потвърждаване на 
интерес обяснение за своите причини.

Възлагащият орган може да не 
разделя обществената поръчка на 
обособени позиции, ако в отделни 
случаи съществуват обективни 
причини, които препятстват 
разделянето. 

Or. de

Обосновка

Тук възлагащите органи се натоварват с ненужни административни разходи, които 
следва да бъдат премахнати с цел опростяване.

Изменение 998
Sirpa Pietikäinen, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Член 44 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обществените поръчки могат да се 
разделят на еднородни или разнородни 
обособени позиции. Когато възлагащият 
орган не счита за необходимо да разделя 
на обособени позиции поръчките на 
стойност, по-голяма или равна на 
праговете, предвидени в член 4, но не 
по-малка от 500 000 EUR, определена в 
съответствие с член 5, той посочва в 
обявлението за поръчката или в 
поканата за потвърждаване на интерес 
обяснение за своите причини.

С цел засилване на конкуренцията и 
подпомагане на участието на МСП
обществените поръчки се разделят на 
еднородни или разнородни обособени 
позиции, когато това е подходящо 
предвид естеството на поръчката. 
Когато възлагащият орган не счита за 
необходимо да разделя на обособени 
позиции поръчките на стойност, по-
голяма или равна на праговете, 
предвидени в член 4, но не по-малка от 
500 000 EUR, определена в съответствие 
с член 5, той посочва в обявлението за 
поръчката или в поканата за 
потвърждаване на интерес конкретно
обяснение за своите причини.

Or. en
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Изменение 999
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Предложение за директива
Член 44 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обществените поръчки могат да се 
разделят на еднородни или разнородни 
обособени позиции. Когато
възлагащият орган не счита за 
необходимо да разделя на обособени 
позиции поръчките на стойност, по-
голяма или равна на праговете, 
предвидени в член 4, но не по-малка от 
500 000 EUR, определена в съответствие 
с член 5, той посочва в обявлението за 
поръчката или в поканата за 
потвърждаване на интерес обяснение за 
своите причини.

Обществените поръчки могат да се 
разделят на еднородни или разнородни 
обособени позиции. За поръчките на 
стойност, по-голяма или равна на 
праговете, предвидени в член 4, но не 
по-малка от 500 000 EUR, определена в 
съответствие с член 5, възлагащият 
орган посочва в обявлението за 
поръчката или в поканата за 
потвърждаване на интерес конкретно
обяснение за причините за своето 
решение относно разделянето или не 
на обособени позиции.

Or. it

Изменение 1000
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 44 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обществените поръчки могат да се 
разделят на еднородни или разнородни 
обособени позиции. Когато 
възлагащият орган не счита за 
необходимо да разделя на обособени 
позиции поръчките на стойност, по-
голяма или равна на праговете,
предвидени в член 4, но не по-малка от 
500 000 EUR, определена в съответствие 
с член 5, той посочва в обявлението за
поръчката или в поканата за 
потвърждаване на интерес обяснение за
своите причини.

Обществените поръчки могат да се 
разделят на еднородни или разнородни 
обособени позиции. При поръчките на 
стойност, по-голяма или равна на 
праговете, предвидени в член 4, но не 
по-малка от 500 000 EUR, определена в 
съответствие с член 5, възлагащият 
орган посочва в обявлението за 
поръчката или в поканата за 
потвърждаване на интерес конкретно
обяснение за своето решение да 
раздели или не поръчката на 
обособени позиции.
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Or. en

Обосновка

Разделянето на поръчките на обособени позиции улеснява участието на МСП в 
обществените поръчки и възлагащите органи следва най-малкото да са задължени да 
вземат предвид тази възможност. И все пак директивата следва да бъде по-
неутрална и да не насърчава съответно разделянето на поръчките на обособени 
позиции или възлагането на една поръчка, тъй като решението трябва да се взема за 
всеки отделен случай при отчитане на технически и икономически фактори.

Изменение 1001
Riikka Manner

Предложение за директива
Член 44 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обществените поръчки могат да се 
разделят на еднородни или разнородни 
обособени позиции. Когато
възлагащият орган не счита за 
необходимо да разделя на обособени 
позиции поръчките на стойност, по-
голяма или равна на праговете, 
предвидени в член 4, но не по-малка от 
500 000 EUR, определена в 
съответствие с член 5, той посочва в 
обявлението за поръчката или в 
поканата за потвърждаване на 
интерес обяснение за своите причини.

С цел засилване на конкуренцията и 
подпомагане на участието на МСП 
обществените поръчки могат да се 
разделят на еднородни или разнородни 
обособени позиции, с изключение на 
обществени поръчки, които
възлагащият орган не счита за 
необходимо да разделя на обособени 
позиции.

Or. en

Обосновка

Несъмнено е важно да се насърчават възлагащите органи да разделят поръчките на 
обособени позиции, за да се улесни участието на МСП в конкурси за възлагане на 
обществени поръчки. Не следва обаче да съществува задължение за разделяне на 
обособени позиции, защото в такъв случай възлагащият орган би могъл да раздели на 
обособени позиции договор за възлагане, който не е следвало да се разделя. Това често 
се случва например при поръчките за строителство или информационни технологии.
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Изменение 1002
Phil Prendergast

Предложение за директива
Член 44 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обществените поръчки могат да се 
разделят на еднородни или разнородни 
обособени позиции. Когато 
възлагащият орган не счита за 
необходимо да разделя на обособени 
позиции поръчките на стойност, по-
голяма или равна на праговете,
предвидени в член 4, но не по-малка от 
500 000 EUR, определена в съответствие 
с член 5, той посочва в обявлението за 
поръчката или в поканата за 
потвърждаване на интерес обяснение за 
своите причини.

Обществените поръчки могат да се 
разделят на еднородни или разнородни 
обособени позиции. При поръчките на 
стойност, по-голяма или равна на 
праговете, предвидени в член 4, но не 
по-малка от 500 000 EUR, определена в 
съответствие с член 5, възлагащият 
орган посочва в обявлението за 
поръчката или в поканата за 
потвърждаване на интерес конкретно
обяснение за причините за своето
решение да раздели поръчката на 
обособени позиции във връзка с 
невъзможността да бъде разделена в 
техническо, правно или финансово 
отношение. При конкретни поръчки 
държавите членки могат да 
определят и приложат 
задължителни обособени позиции.

Or. en

Изменение 1003
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 44 — параграф 1 — алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи посочват в 
обявлението за поръчката или в 
поканата за потвърждаване на интерес 
дали офертите се ограничават само 
до една или до повече обособени 
позиции.

Възлагащите органи посочват в 
обявлението за поръчката или в 
поканата за потвърждаване на интерес 
дали поръчката се ограничава само до 
една или до повече обособени позиции.
Те свободно избират броя на 
обособените позиции, като вземат 
предвид по-специално техническите 
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характеристики на исканите услуги, 
структурата на въпросния 
икономически сектор и по 
целесъобразност — приложимите 
правила към някои професии.

Or. fr

Изменение 1004
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

Предложение за директива
Член 44 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи посочват в 
обявлението за поръчката или в 
поканата за потвърждаване на интерес 
дали офертите се ограничават само 
до една или до повече обособени 
позиции.

Когато възлагащият орган ограничи 
възможността за подаване на 
оферти само до една или до повече 
обособени позиции, той посочва това
в обявлението за поръчката, в поканата 
за потвърждаване на интерес или в 
документацията за обществената 
поръчка.

Or. en

Обосновка

Изглежда достатъчно да се задължат възлагащите органи да съобщават в 
обявлението за поръчката или в поканата за потвърждаване на интерес за своето 
решение да не разделят поръчката на обособени позиции. Не следва да се изисква от 
възлагащите органи да предоставят конкретни обяснения за своите причини. Не е 
ясно каква би била добавената стойност от подобно изискване. Формулировката във 
втора алинея е коригирана с цел поясняване.

Изменение 1005
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Предложение за директива
Член 44 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Възлагащите органи могат, дори 
когато е посочена възможността да 
се подават оферти за всички 
обособени позиции, да ограничат броя 
обособени позиции, които могат да се 
възлагат на един оферент, стига 
максималният брой да е посочен в 
обявлението за поръчката или в 
поканата за потвърждаване на 
интерес. Възлагащите органи 
определят и посочват в документите 
за обществената поръчка обективни 
и недискриминационни критерии или 
правила за възлагането на различните 
обособени позиции, когато 
прилагането на избраните критерии 
за възлагане би могло да доведе до 
възлагане на един оферент на по-
голям от максималния брой обособени 
позиции.

заличава се

Or. en

Обосновка

Опростяване на правилата за възлагане на обществени поръчки

Изменение 1006
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 44 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Възлагащите органи могат, дори 
когато е посочена възможността да
се подават оферти за всички обособени
позиции, да ограничат броя обособени 
позиции, които могат да се възлагат на 
един оферент, стига максималният брой 
да е посочен в обявлението за поръчката 
или в поканата за потвърждаване на 

2. Кандидатите не могат да подават
различни оферти според броя
обособени позиции, които могат да 
бъдат получени. Възлагащите органи
ограничават броя обособени позиции, 
които могат да се възлагат на един 
оферент, стига максималният брой да е 
посочен в обявлението за поръчката или 
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интерес. Възлагащите органи определят 
и посочват в документите за 
обществената поръчка обективни и 
недискриминационни критерии или 
правила за възлагането на различните 
обособени позиции, когато 
прилагането на избраните критерии 
за възлагане би могло да доведе до 
възлагане на един оферент на по-
голям от максималния брой обособени 
позиции.

в поканата за потвърждаване на интерес. 
Възлагащите органи определят и 
посочват в документите за 
обществената поръчка обективни и 
недискриминационни критерии или 
правила за възлагането на различните 
обособени позиции.

Or. fr

Изменение 1007
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Предложение за директива
Член 44 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато повече от една обособена 
позиция може да се възложи на един и 
същ оферент, възлагащите органи 
могат да предвидят възлагане на 
отделен договор за поръчка за всяка 
обособена позиция или на един или 
повече договори, обхващащи няколко 
или всички обособени позиции.

заличава се

Възлагащите органи посочват в 
документите за обществената 
поръчка дали си запазват правото да 
правят такъв избор и ако е така – кои 
обособени позиции могат да се 
групират в един договор за поръчка.
Възлагащите органи първо определят 
офертите, които най-добре 
изпълняват критериите за възлагане, 
установени по член 66, за всяка 
отделна обособена позиция. Те могат 
да възлагат поръчка за повече от една 
обособена позиция на оферент, който 
не е класиран на първо място по 
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отношение на всички отделни 
обособени позиции, включени в 
съответната поръчка, стига 
критериите за възлагане, установени 
по член 66, да бъдат изпълнени по-
добре по отношение на всички 
обособени позиции, включени в тази 
поръчка. Възлагащите органи 
посочват методите, които 
възнамеряват да използват за такова 
сравнение, в документите за 
обществената поръчка. Тези методи 
са прозрачни, обективни и 
недискриминационни.

Or. en

Обосновка

Опростяване на правилата за възлагане на обществени поръчки.

Изменение 1008
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 44 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато повече от една обособена 
позиция може да се възложи на един и 
същ оферент, възлагащите органи 
могат да предвидят възлагане на 
отделен договор за поръчка за всяка 
обособена позиция или на един или 
повече договори, обхващащи няколко 
или всички обособени позиции.

заличава се

Възлагащите органи посочват в 
документите за обществената 
поръчка дали си запазват правото да 
правят такъв избор и ако е така – кои 
обособени позиции могат да се 
групират в един договор за поръчка.
Възлагащите органи първо определят 
офертите, които най-добре 
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изпълняват критериите за възлагане, 
установени по член 66, за всяка 
отделна обособена позиция. Те могат 
да възлагат поръчка за повече от една 
обособена позиция на оферент, който 
не е класиран на първо място по 
отношение на всички отделни 
обособени позиции, включени в 
съответната поръчка, стига 
критериите за възлагане, установени 
по член 66, да бъдат изпълнени по-
добре по отношение на всички 
обособени позиции, включени в тази 
поръчка. Възлагащите органи 
посочват методите, които 
възнамеряват да използват за такова 
сравнение, в документите за 
обществената поръчка. Тези методи 
са прозрачни, обективни и 
недискриминационни.

Or. en

Изменение 1009
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 44 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато повече от една обособена 
позиция може да се възложи на един и 
същ оферент, възлагащите органи 
могат да предвидят възлагане на 
отделен договор за поръчка за всяка 
обособена позиция или на един или 
повече договори, обхващащи няколко 
или всички обособени позиции.

заличава се

Or. en

Обосновка

Параграф 3 може да има обратен ефект предвид целта на предложението, а именно 
да се даде възможност за по-добър достъп на МСП до участие в обществените 
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поръчки, тъй като може да доведе до комбиниране на обществените поръчки и 
следователно до изключване на МСП.

Изменение 1010
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 44 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи посочват в 
документите за обществената 
поръчка дали си запазват правото да 
правят такъв избор и ако е така – кои 
обособени позиции могат да се 
групират в един договор за поръчка.

заличава се

Or. en

Изменение 1011
Sirpa Pietikäinen, Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за директива
Член 44 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи посочват в 
документите за обществената поръчка 
дали си запазват правото да правят 
такъв избор и ако е така – кои 
обособени позиции могат да се групират 
в един договор за поръчка.

Възлагащите органи посочват в 
документите за обществената поръчка 
дали си запазват правото да правят 
такъв избор и ако е така – кои 
обособени позиции могат да се групират 
в един договор за поръчка. Възлагането 
на една поръчка не може да ограничи 
конкуренцията или да доведе до 
монополизиране на пазара.

Or. en

Изменение 1012
Heide Rühle
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Предложение за директива
Член 44 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи първо определят 
офертите, които най-добре 
изпълняват критериите за възлагане, 
установени по член 66, за всяка 
отделна обособена позиция. Те могат 
да възлагат поръчка за повече от една 
обособена позиция на оферент, който 
не е класиран на първо място по 
отношение на всички отделни 
обособени позиции, включени в 
съответната поръчка, стига 
критериите за възлагане, установени 
по член 66, да бъдат изпълнени по-
добре по отношение на всички 
обособени позиции, включени в тази 
поръчка. Възлагащите органи 
посочват методите, които 
възнамеряват да използват за такова 
сравнение, в документите за 
обществената поръчка. Тези методи 
са прозрачни, обективни и 
недискриминационни.

заличава се

Or. en

Обосновка

Стойността на поръчката се определя от естеството и мащаба на стоките, 
строителството и услугите, обект на поръчката. Защо една поръчка е на стойност 
над 500 000 евро е очевидно от нейния предмет. Следователно това, че при всяка по-
голяма поръчка възлагащите органи трябва да обясняват и обосновават причините, 
поради които поръчката е на стойност над 500 000 евро и не е била разделена, 
представлява ненужна административна тежест и прекалено задължение.

Изменение 1013
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 44 – параграф 3 – алинея 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи първо определят 
офертите, които най-добре 
изпълняват критериите за възлагане, 
установени по член 66, за всяка 
отделна обособена позиция. Те могат 
да възлагат поръчка за повече от една 
обособена позиция на оферент, който 
не е класиран на първо място по 
отношение на всички отделни 
обособени позиции, включени в 
съответната поръчка, стига 
критериите за възлагане, установени 
по член 66, да бъдат изпълнени по-
добре по отношение на всички 
обособени позиции, включени в тази 
поръчка. Възлагащите органи 
посочват методите, които 
възнамеряват да използват за такова 
сравнение, в документите за 
обществената поръчка. Тези методи 
са прозрачни, обективни и 
недискриминационни.

заличава се

Or. en

Изменение 1014
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 44 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Възлагащите органи могат да 
изискват всички изпълнители да 
координират своите действия под 
ръководството на икономическия 
оператор, на който е възложена 
обособена позиция, включваща 
координирането на целия проект или 
на съответните части от него.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Стойността на поръчката се определя от естеството и мащаба на стоките, 
строителството и услугите, обект на поръчката. Защо една поръчка е на стойност 
над 500 000 евро е очевидно от нейния предмет. Следователно това, че при всяка по-
голяма поръчка възлагащите органи трябва да обясняват и обосновават причините, 
поради които поръчката е на стойност над 500 000 евро и не е била разделена, 
представлява ненужна административна тежест и прекалено задължение.

Изменение 1015
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Предложение за директива
Член 44 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Възлагащите органи могат да 
изискват всички изпълнители да 
координират своите действия под 
ръководството на икономическия 
оператор, на който е възложена 
обособена позиция, включваща 
координирането на целия проект или 
на съответните части от него.

заличава се

Or. en

Обосновка

Опростяване на правилата за възлагане на обществени поръчки.

Изменение 1016
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 46 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

За ограничени процедури и 
състезателни процедури с договаряне, 
нецентралните възлагащи органи 
могат да използват обявление за 

За ограничени процедури и 
състезателни процедури с договаряне, 
възлагащите органи могат да използват 
обявление за предварителна 
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предварителна информация като покана 
за участие в състезателна процедура по 
член 24, параграф 2, стига обявлението 
да изпълнява всички долупосочени 
условия:

информация като покана за участие в 
състезателна процедура по член 24, 
параграф 2, стига обявлението да 
изпълнява всички долупосочени 
условия:

Or. en

Изменение 1017
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 46 – параграф 2 – алинея 1 – буква гa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) дали икономическият оператор 
фигурира в регистъра на неспазване, 
както е посочено в член 83а;

Or. en

Изменение 1018
Louis Grech

Предложение за директива
Член 46 – параграф 2 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Където е уместно, държавите членки 
следва да приемат „модел за 
граждански избор“ при обществените 
поръчки, по-специално при 
процедурите за предоставяне на 
персонални услуги като например 
домоуправителни услуги за възрастни 
хора. Така гражданите ще могат да 
вземат решение относно конкретен 
оператор от оферентите, които 
отговарят на критериите за 
качество, приемат (максимална) цена 
и с които възлагащият орган е 
сключил рамков договор.
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Or. en

Изменение 1019
Andreas Schwab, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 48 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не по-късно от 48 дни след възлагането 
на поръчка или сключването на рамково 
споразумение, възлагащите органи 
изпращат обявление за възложена 
поръчка, съдържащо резултатите от 
процедурата за възлагане на обществена 
поръчка.

Не по-късно от 14 дни след възлагането 
на поръчка или сключването на рамково 
споразумение, възлагащите органи 
изпращат обявление за възложена 
поръчка, съдържащо резултатите от 
процедурата за възлагане на обществена 
поръчка. В случай на непълно или 
неточно обявление за възлагане на 
поръчка, Комисията се обръща към 
възлагащия орган с цел обявлението за 
възлагане на поръчка да бъде 
довършено или изяснено.

Or. en

Обосновка

Данните в TED не са надеждни, защото възлагащите органи често забравят да 
изпратят обявления за възлагане на поръчки. С намаляването на крайния срок този 
стълб за събиране на данни ще стане по-ефективен. Освен това често обявленията за 
възлагане на поръчка са непълни или неточни и на практика Комисията не се обръща 
към възлагащите органи за изясняването им. Следователно ще бъде полезно да се 
въведе ясно задължение Комисията да проверява пълнотата и съответствието на 
данните.

Изменение 1020
Frank Engel, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 48 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не по-късно от 48 дни след възлагането 
на поръчка или сключването на рамково 

Не по-късно от 48 дни след възлагането 
на поръчка или сключването на рамково 
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споразумение, възлагащите органи 
изпращат обявление за възложена 
поръчка, съдържащо резултатите от 
процедурата за възлагане на обществена 
поръчка.

споразумение, възлагащите органи 
изпращат обявление за възложена 
поръчка, съдържащо резултатите от 
процедурата за възлагане на обществена 
поръчка.

При обществени поръчки за услуги, 
включени в приложение XVI Б, 
възлагащите органи посочват в 
обявлението дали са съгласни с 
неговото публикуване. За такива 
обществени поръчки за услуги 
Комисията изработва правила за 
изготвяне на статистически доклади
на базата на подобни съобщения и за 
публикуването на такива доклади в 
съответствие с процедурата, 
предвидена в член 91.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 1021
António Fernando Correia De Campos

Предложение за директива
Член 48 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Възлагащите органи изпращат 
обявление за резултата от възлагането 
на поръчките, основаващи се на 
динамична система за покупки, в срок 
до 48 дни от възлагането на всяка 
поръчка. Те могат обаче да групират 
тези обявления на тримесечна основа. 
В този случай те изпращат 
събраните за тримесечието 
обявления в срок до 48 дни от края на 
всяко тримесечие.

3. Възлагащите органи изпращат 
обявление за резултата от възлагането 
на поръчките, основаващи се на 
динамична система за покупки, в срок 
до 48 дни от възлагането на всяка 
поръчка.

Or. pt
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Изменение 1022
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 50 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Обявленията по членове 46, 47 и 48
и информацията, съдържаща се в 
тях, не се публикуват на национално 
ниво преди публикуването по член 49.

заличава се

Or. en

Обосновка

Бюрократична и ненужна тежест и източник на грешки.

Изменение 1023
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 51 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Възлагащите органи предоставят 
неограничен и пълен безплатен 
директен достъп с електронни средства 
до документите за обществените 
поръчки от датата на публикуване на 
обявлението в съответствие с член 49 
или датата на изпращане на поканата за 
потвърждаване на интерес. В текста на 
обявлението или поканата за 
потвърждаване на интерес се посочва 
адресът в интернет, на който тази 
документация е достъпна.

1. Възлагащите органи предоставят 
пълен безплатен директен достъп с 
електронни средства до документите за 
обществените поръчки от датата на 
публикуване на обявлението в 
съответствие с член 49 или датата на 
изпращане на поканата за 
потвърждаване на интерес. При 
конкретни обстоятелства 
възлагащите органи могат да 
поискат да бъде предоставено име, 
адрес или друго средство за 
идентификация на оферента. В текста 
на обявлението или поканата за 
потвърждаване на интерес се посочва 
адресът в интернет, на който тази 
документация е достъпна.



AM\908712BG.doc 165/188 PE492.859v01-00

BG

Or. en

Обосновка

Може да се наложи да се докажат например данните на оферента (име, адрес и др.)

Изменение 1024
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 51 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Възлагащите органи предоставят 
неограничен и пълен безплатен 
директен достъп с електронни средства 
до документите за обществените 
поръчки от датата на публикуване на 
обявлението в съответствие с член 49 
или датата на изпращане на поканата за 
потвърждаване на интерес. В текста на 
обявлението или поканата за 
потвърждаване на интерес се посочва 
адресът в интернет, на който тази 
документация е достъпна.

1. Възлагащите органи предоставят 
неограничен и пълен безплатен 
директен достъп с електронни средства 
до документите за обществените 
поръчки от датата на публикуване на 
обявлението в съответствие с член 49 
или датата на изпращане на поканата за 
потвърждаване на интерес. В текста на 
обявлението или поканата за 
потвърждаване на интерес се посочва 
адресът в интернет, на който тази 
документация е достъпна.
Възлагащият орган може да обвърже 
достъпа с предварителното 
съобщаване от страна на кандидата 
на име, адрес и други данни или 
предоставяне на съответни 
документи, въз основа на които 
самоличността му може да се 
установи безспорно.

Or. de

Обосновка

Възлагащият орган има легитимен интерес, напр. при обществени поръчки, свързани 
със сигурността, да знае кой е поискал документите за покана за участие в 
процедурата.

Изменение 1025
Pablo Arias Echeverría
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Предложение за директива
Член 51 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Тази допълнителна информация се 
предоставя на всички участници в 
процедурата по възлагане на 
обществена поръчка.

Or. es

Изменение 1026
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 52 — параграф 1 — алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При ограничените процедури, 
процедурите за състезателен диалог, 
партньорствата за иновации и 
състезателните процедури с договаряне 
възлагащите органи приканват 
едновременно и в писмена форма 
избраните кандидати да подават своите 
оферти или в случай на състезателен 
диалог – да вземат участие в диалога.

При ограничените процедури и 
състезателните процедури с договаряне 
възлагащите органи приканват 
едновременно и в писмена форма 
избраните кандидати да подават своите 
оферти.

Or. fr

Изменение 1027
Anja Weisgerber, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 52 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Поканите по параграф 1 включват 
препратка към електронния адрес, на 
който се предлага директен достъп с 

2. Поканите по параграф 1 включват 
препратка към електронния адрес, на 
който спецификациите или 
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електронни средства до
спецификациите или описателния
документ и всички други съпътстващи 
документи. Освен това те включат 
информацията, посочена в 
приложение X.

описателният документ и всички 
други съпътстващи документи са 
достъпни за оферентите. Освен това 
те включат информацията, посочена в 
приложение X.

Or. de

Обосновка

Пояснение, че е достатъчно информациите да се предоставят на разположение в 
интернет. Не следва да се предвижда информиране на отделните оференти. Това 
трябва да е отговорност на самите тях.

Изменение 1028
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 53 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По заявка на съответната страна
възлагащият орган, по най-бързия
възможен начин и не по-късно от 15 
дни след получаване на писмена заявка, 
уведомява:

2. Възлагащият орган, в най-краткия
възможен срок от датата на 
предоставяне на концесията, 
отхвърляне на заявката за участие, 
отхвърляне на офертата и не по-
късно от 15 дни след получаване на 
писмена заявка, уведомява:

Or. es

Изменение 1029
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 54 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Възлагащите органи могат да решат 
да не възлагат поръчка на оферента, 
подал най-добрата оферта, когато са 

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

установи, че той не спазва 
задълженията, установени от 
законодателството на Съюза или от
националното законодателство в 
областта на социалното, трудовото или 
екологичното право, или колективните 
споразумения, които се прилагат на 
мястото, където се извършва 
строителството, услугата или 
доставката, или разпоредбите на 
международното социално или 
екологично право, изброени в 
приложение XI, и при условие че те са 
свързани с предмета на поръчката.

Or. en

Изменение 1030
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 54 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Параграф 2 от член 54 се отнася до съответствието със законодателството на ЕС. 
Формулировката е много широка и съответно неясна. Освен това вече е възможно 
съгласно съществуващата директива да се изключват оференти, чиито действия не 
са законни. Следователно тази разпоредба е ненужна. Подобно регламентиране е 
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излишно, тъй като очевидно и оферента, и възлагащият орган трябва да спазват 
законодателството на ЕС.

Изменение 1031
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 54 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 1032
Peter Simon

Предложение за директива
Член 54 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Or. de

Изменение 1033
Anna Hedh

Предложение за директива
Член 54 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Позоваването на разпоредби в настоящия член се ограничава до законодателство на 
Съюза в определени сфери на регулиране. Позоваването следва да бъде разширено, 
така че националното законодателство и системи за регулиране на пазара на труда 
да бъдат взети под внимание.

Изменение 1034
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

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

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

Or. de

Обосновка

Наред със спазването на законодателството на Съюза, оферентите трябва да 
спазват и националните законови разпоредби.

Изменение 1035
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Предложение за директива
Член 54 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Възлагащите органи могат да решат 
да не възлагат поръчка на оферента, 
подал най-добрата оферта, когато са 
установили, че той не спазва, най-малко 
в еквивалентна степен, задълженията, 
установени от законодателството на 
Съюза в областта на социалното, 
трудовото или екологичното право, или 
задълженията, свързани с условията 
на труд, в които се осъществяват 
производствени процеси, по веригата 
на доставки, съгласно посоченото в 
националните законови и подзаконови 
разпоредби на трудовото 
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законодателство и в 
международните конвенции, изброени 
в приложение XI, в зависимост от 
това кое е най-благоприятно за 
работниците.

Тези разпоредби включват:
а) условията, определени от осемте 
основни конвенции на МОТ (относно 
свободата на сдружаване и 
колективно договаряне, насилствения 
и принудителния труд, 
дискриминацията по отношение на 
заетостта и на професионален 
признак, детския труд);
б) здравословни и безопасни условия на 
труд;
в) работно време;
г) заплати; и
д) социално осигуряване.

Or. en

Изменение 1036
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 54 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Възлагащите органи не възлагат 
поръчка на оферента, подал най-добрата 
оферта, когато са установили въз основа 
на ясни и достатъчни свидетелства, 
че той не спазва, най-малко в 
еквивалентна степен, задълженията, 
установени от законодателството на 
Съюза в областта на социалното, 
трудовото или екологичното право, или 
разпоредбите на международното 
социално или екологично право, 
изброени в приложение XI.
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Or. en

Обосновка

Трябва да е ясно, че възлагащите органи следва да не възлагат поръчка на кандидат, 
за който се окаже, че нарушава социалното, трудовото или екологичното право.

Изменение 1037
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 54 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При откритите процедури 
възлагащите органи могат да решат 
да разгледат офертите, преди да 
проверят изпълнението на 
критериите за подбор, стига 
съответните разпоредби на този 
раздел да бъдат спазени, включително 
правилото, че поръчката не може да 
се възлага на оферент, който е би 
трябвало да бъде изключен по член 55 
или който не отговаря на 
критериите за подбор, установени от 
възлагащия орган, в съответствие с 
подраздел 1 от настоящия раздел.

заличава се

Or. fr

Изменение 1038
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 54 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При откритите процедури 
възлагащите органи могат да решат 
да разгледат офертите, преди да 
проверят изпълнението на 
критериите за подбор, стига 

заличава се



PE492.859v01-00 174/188 AM\908712BG.doc

BG

съответните разпоредби на този 
раздел да бъдат спазени, включително 
правилото, че поръчката не може да 
се възлага на оферент, който е би 
трябвало да бъде изключен по член 55 
или който не отговаря на 
критериите за подбор, установени от 
възлагащия орган, в съответствие с 
подраздел 1 от настоящия раздел.

Or. fr

Изменение 1039
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 54 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При откритите процедури 
възлагащите органи могат да решат да 
разгледат офертите, преди да проверят 
изпълнението на критериите за подбор, 
стига съответните разпоредби на този 
раздел да бъдат спазени, включително 
правилото, че поръчката не може да се 
възлага на оферент, който е би трябвало 
да бъде изключен по член 55 или който 
не отговаря на критериите за подбор, 
установени от възлагащия орган, в 
съответствие с подраздел 1 от 
настоящия раздел.

3. При откритите процедури 
възлагащите органи могат да решат да 
разгледат офертите, преди да проверят 
изпълнението на критериите за подбор, 
стига съответните разпоредби на този 
раздел да бъдат спазени, включително 
правилото, че поръчката не може да се 
възлага на оферент, който е би трябвало 
да бъде изключен по член 55 или който 
не отговаря на критериите за подбор, 
установени от възлагащия орган, в 
съответствие с подраздел 1—2 от 
настоящия раздел.

Or. en

Изменение 1040
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 54 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 89 за изменение 
на списъка в приложение XI, когато 
това е необходимо поради 
сключването на нови международни 
споразумения или изменение на 
съществуващите.

заличава се

Or. en

Изменение 1041
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 55 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задължението за изключване на 
кандидат или оферент от участие в 
обществена поръчка се прилага и в 
случаите, при които с окончателна 
присъда са осъдени директори на 
дружеството или други лица с 
правомощия да представляват, 
вземат решения от името на 
кандидата или оферента или да го 
контролират.

Задължението за изключване на 
кандидат или оферент от участие в 
обществена поръчка се прилага и в 
случаите, при които с окончателна 
присъда са осъдени директори на 
дружеството.

Or. en

Обосновка

Без ясно определение се предоставя възможност за злоупотреби и правни спорове.

Изменение 1042
Salvatore Iacolino, Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 55 – параграф 1 – алинея 2а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мотиви за изключване, появили 
се по време на процедурата по 
избиране на трети изпълнител, по 
същия начин определят 
изключването на дружеството от 
процедурата на възлагане на 
обществената поръчка.

Or. it

Изменение 1043
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 55 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Икономически оператор се изключва 
от участие в поръчка, когато 
възлагащият орган е запознат с 
решение, което има силата на 
окончателно отсъждане и което 
постановява, че икономическият 
оператор не е изпълнил задължения по 
отношение на плащането на данъци, 
осигурителни вноски или други 
задължения във връзка със 
социалните условия и условията на 
заетост, като здравето и 
безопасността на работното място, 
социалното осигуряване и условията 
на труд във вида, в който са 
определени от законодателството на 
ЕС и националните законови, 
подзаконови или административни 
разпоредби, арбитражните решения, 
колективното договаряне и 
колективните трудови договори, 
както и от разпоредбите на 
международното трудово право, 
посочени в приложение ХІ, които се 
прилагат на мястото, където ще се 
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извърши строежът, услугата или 
доставката; тези задължения следва 
също така да се прилагат в случаи от 
трансгранично естество, когато 
работници от една държава членка 
предоставят услуги в друга държава 
членка.

Or. de

Изменение 1044
Salvatore Iacolino, Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 55 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Икономически оператор се изключва 
от участие в обществена поръчка, 
когато не е изпълнил задължения по 
отношение на плащането на данъци или 
осигурителни вноски в съответствие с 
нормативните разпоредби на държавата, 
в която е установен, или с тези на 
държавата членка на възлагащия орган.

Or. it

Изменение 1045
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Предложение за директива
Член 55 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Икономически оператор се изключва 
от участие в поръчка, когато 
възлагащият орган е запознат с 

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

е извършил сериозни или многократни 
нарушения, за които има безспорни 
доказателства, на правилата, 
регламентиращи осигурителните
вноски в съответствие с 
нормативните разпоредби на 
държавата, в която е установен, или 
с тези на държавата членка на 
възлагащия орган;

е извършил сериозни или многократни 
нарушения, за които има безспорни 
доказателства, на задължения по 
отношение на плащането на данъци в 
съответствие с нормативните 
разпоредби на държавата, в която е 
установен, или с тези на държавата 
членка на възлагащия орган.

Or. it

Изменение 1046
Frank Engel, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) когато е запознат с нарушаване на 
задължения, установени от
законодателството на Съюза в областта 
на социалното, трудовото или 
екологичното право, или на 
разпоредбите на международното 
социално или екологично право, 
изброени в приложение XI.

a) когато е запознат с повторно
нарушаване на задължения, установени 
в рамките на законодателството на 
Съюза в областта на социалното, 
трудовото или екологичното право, или 
на разпоредбите на международното 
трудово право, изброени в приложение 
XI, но като се ограничава до
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Съблюдаването на 
законодателството на Съюза или на 
международните разпоредби също 
включва съблюдаване в еквивалентна 
степен.

доставчиците от първи ред. 

Or. en

Изменение 1047
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) когато е запознат с нарушаване на 
задължения, установени от 
законодателството на Съюза в областта 
на социалното, трудовото или 
екологичното право, или на 
разпоредбите на международното 
социално или екологично право, 
изброени в приложение XI. 
Съблюдаването на законодателството на 
Съюза или на международните 
разпоредби също включва съблюдаване 
в еквивалентна степен. Единствено 
нарушения, при които решението е 
взето от юридически или 
компетентен орган в Съюза или от 
страна по СОП на СТО, могат да 
бъдат основание за изключване на 
оферти по този член.

Or. en

Изменение 1048
Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 55 – параграф 3 – алинея 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) когато е запознат с нарушаване на 
задължения, установени от 
законодателството на Съюза в областта 
на социалното, трудовото или 
екологичното право, или на 
разпоредбите на международното 
социално или екологично право, 
изброени в приложение XI, и 
нарушаването е окончателно 
установено от компетентен съд.

Or. de

Обосновка

Предвид сериозните правни последици, включително в рамките на незадължителните 
основания за изключване, нарушаването на задължения, установени от 
законодателството на Съюза в областта на социалното, трудовото или 
екологичното право, следва да бъдат окончателно установени от компетентен съд с 
оглед да се избегнат правната несигурност и немотивирани решения. 
Формулировката на алинея 2 е неясна и поради това следва да бъде заличена с цел 
избягването на правната несигурност.

Изменение 1049
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

приложение XI. Съблюдаването на 
законодателството на Съюза или на 
международните разпоредби също 
включва съблюдаване в еквивалентна 
степен.

Or. en

Изменение 1050
Peter Simon

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 1051
Anna Hedh

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

задължения, установени от 
законодателството на Съюза или от 
национални законови, подзаконови и 
други обвързващи разпоредби в 
областта на социалното, трудовото или 
екологичното право, или на 
разпоредбите на международното 
социално или екологично право, 
изброени в приложение XI. 
Съблюдаването на законодателството на 
Съюза или на международните 
разпоредби също включва съблюдаване 
в еквивалентна степен.

Or. en

Обосновка

Позоваването на разпоредби в настоящия член се ограничава до законодателство на 
Съюза в определени сфери на регулиране. Позоваването следва да бъде разширено, 
така че националното законодателство и системи за регулиране на пазара на труда 
да бъдат взети под внимание.

Изменение 1052
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de
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Изменение 1053
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) когато е запознат с нарушаване на 
задължения, установени от 
законодателството на Съюза в областта 
на социалното, трудовото или 
екологичното право, или със
задълженията, свързани с условията 
на труд, при които се осъществяват 
производствени процеси, по веригата 
на доставки, съгласно посоченото в 
националните законови и подзаконови 
разпоредби на трудовото 
законодателство и в 
международните конвенции, изброени 
в приложение XI, в зависимост от 
това кое е най-благоприятно за 
работниците.

Тези разпоредби включват:
а) условията, определени от осемте 
основни конвенции на МОТ (относно 
свободата на сдружаване и 
колективно договаряне, насилствения 
и принудителния труд, 
дискриминацията по отношение на 
заетостта и на професионален 
признак, детския труд);
б) здравословни и безопасни условия на 
труд;
в) работно време;
г) заплати; и 
д) социално осигуряване. 
Съблюдаването на законодателството на 
Съюза или на международните 
разпоредби също включва съблюдаване 
в еквивалентна степен.
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Or. en

Изменение 1054
Catherine Stihler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) когато е запознат с нарушаване на 
задължения, установени от 
законодателството на Съюза или от 
национални законови, подзаконови и 
други обвързващи разпоредби в 
областта на социалното, трудовото или 
екологичното право, правото в 
областта на равенството между 
половете, или на разпоредбите на 
международното социално или 
екологично право, изброени в 
приложение XI. Съблюдаването на 
законодателството на Съюза или на 
международните разпоредби също 
включва съблюдаване в еквивалентна 
степен.

Or. en

Изменение 1055
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 55 – параграф 3 – алинея 1 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) възлагащият орган изключва от 
участие в процедура по възлагане на 
обществени поръчки който и да е 
икономически оператор, когато по 
отношение на подизпълнител, 
предложен от икономическия 
оператор съгласно член 71, е 
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изпълнено някое от условията, 
посочени в параграфи 1, 2 и 2а (нов) и в 
параграф 3, букви в) или г).

Or. de

Изменение 1056
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 55 – параграф 3 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато икономическият оператор е 
обект на производство по 
несъстоятелност или прекратяване на 
стопанската дейност, когато с неговите 
активи се разпорежда синдик или съдът, 
когато е сключил споразумение с 
кредитори, когато е преустановил 
стопанската си дейност или се намира в 
аналогична ситуация, възникваща от 
подобна процедура по националните 
нормативни разпоредби;

б) когато икономическият оператор е 
обект на производство по 
несъстоятелност или прекратяване на 
стопанската дейност, когато с неговите 
активи се разпорежда синдик или съдът, 
когато е преустановил стопанската си 
дейност или се намира в аналогична 
ситуация, възникваща от подобна 
процедура по националните нормативни 
разпоредби;

Or. en

Обосновка

Често срещаната ситуация, в която даден икономически оператор е сключил 
споразумение с кредитори, не трябва да се счита за основание за изключване само по 
себе си.

Изменение 1057
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) когато възлагащият орган може да 
демонстрира по някакъв начин, че 

заличава се
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икономическият оператор е виновен 
за други тежки професионални 
нарушения;

Or. en

Изменение 1058
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Обосновка

Angesichts der schwerwiegenden Rechtsfolge des Ausschlusses von einer Vergabe - auch im 
Rahmen der fakultativen Ausschlussgründe - ist die Formulierung zu unbestimmt. Dies gilt 
umso mehr, als der Nachweis nach dem Kommissionsentwurf "mit jeglichen Mitteln" erbracht 
werden kann. The concept of “grave professional misconduct” is not defined objectively in 
the directive, while any decision to exclude an economic operator from a procurement 
procedure should be based on objective and measurable criteria and the discretion of the 
contracting authority should be limited.

Обосновка

Изменение 1059
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 55 – параграф 3 – алинея 1 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) когато възлагащият орган може 
да демонстрира по някакъв начин, че 
икономическият оператор е виновен 
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за други тежки професионални 
нарушения, различни от посочените в 
буква а), например когато 
икономическият оператор е 
демонстрирал значителни или 
постоянни недостатъци при 
изпълнението на съществено 
изискване в предишна поръчка или 
поръчки от подобно естество със 
същия възлагащ орган.

Or. en

Обосновка

Две отделни основания за изключване в букви в) и г) могат да внушат, че случаите, 
посочени в буква г), не представляват случаи на тежко професионално нарушение, 
посочени в буква в). С оглед постигане на яснота се предлага обединяване на 
основанията за изключване, предвидени в букви в) и г), в нова буква в).

Изменение 1060
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) когато икономическият оператор е 
демонстрирал значителни или 
постоянни недостатъци при 
изпълнението на съществено 
изискване в предишна поръчка или 
поръчки от подобно естество със 
същия възлагащ орган.

заличава се

Or. en

Изменение 1061
Marc Tarabella

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



PE492.859v01-00 188/188 AM\908712BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) когато икономическият оператор е 
демонстрирал значителни или 
постоянни недостатъци при 
изпълнението на съществено изискване 
в предишна поръчка или поръчки от 
подобно естество със същия възлагащ 
орган.

г) когато икономическият оператор е 
демонстрирал значителни или 
постоянни недостатъци при 
изпълнението на съществено изискване 
в предишна поръчка или поръчки от 
подобно естество със същия или друг
възлагащ орган.

Or. fr


