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Изменение 1062
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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.

г) когато икономическият оператор 
умишлено или непредпазливо е 
демонстрирал значителни или 
постоянни недостатъци при 
изпълнението на съществено изискване 
в предишна поръчка или поръчки от 
подобно естество със същия възлагащ 
орган.

Or. de

Изменение 1063
Sergio Gaetano Cofferati

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.

г) когато икономическият оператор е 
вписан в официален регистър на 
неспазване, както е посочено в член 
73а.

Or. en

Изменение 1064
Anna Hedh
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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.

г) когато икономическият оператор е 
демонстрирал значителни или 
постоянни недостатъци при 
изпълнението на съществено изискване 
в предишна поръчка или поръчки от 
подобно естество.

Or. en

Обосновка

Заличаването се налага, за да бъдат избегнати повторни случаи на злоупотреба в 
държавата членка и сред органите на местното управление, които всички са част от 
публичния сектор.

Изменение 1065
Cristian Silviu Buşoi

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.

г) когато икономическият оператор е 
демонстрирал значителни или 
постоянни недостатъци при 
изпълнението на съществено изискване 
в предишна поръчка или поръчки от 
подобно естество.

Or. en

Обосновка

Съществува риск икономически оператор, който не е изпълнил договорните си 
задължения спрямо един възлагащ орган, да постъпи по същия начин спрямо друг 
възлагащ орган. В случай че са осведомени за такива недостатъци, възлагащите 
органи следва да могат да избегнат този риск.
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Изменение 1066
António Fernando Correia De Campos

Предложение за директива
Член 55 – параграф 3 – алинея 1 – буква гa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) когато икономическият оператор 
е участвал в провеждането или 
предоставянето на проучвания, 
съвети и консултации съгласно 
член 39, параграф 1.

Or. pt

Изменение 1067
Monica Luisa Macovei

Предложение за директива
Член 55 – параграф 3 – алинея 1 – буква гa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) когато конфликтът на интереси 
не може ефективно да се отстрани, 
както е посочено в член 21, параграф 
3;

Or. en

Изменение 1068
Monica Luisa Macovei

Предложение за директива
Член 55 – параграф 3 – алинея 1 – буква гб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) когато икономическият оператор 
не предоставя подходяща информация 
относно собствеността, 
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включително относно неговите 
подизпълнители.

Or. en

Изменение 1069
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 55 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се приложат основанията за 
изключване по буква г) от първа 
алинея, възлагащите органи са 
длъжни да предвидят метод за 
оценка на изпълнението на 
поръчката, основан на обективни и 
измерими критерии и прилаган по 
систематичен, последователен и 
прозрачен начин. Всяка оценка на 
изпълнението се съобщава на 
въпросния изпълнител, като му се 
предоставя възможност да оспори 
констатациите и да получи 
юридическа защита.

заличава се

Or. en

Обосновка

Държавите членки са тези, които могат да предоставят такъв метод, нещо, което 
малките възлагащи органи не са в състояние да направят.

Изменение 1070
Peter Simon

Предложение за директива
Член 55 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се приложат основанията за заличава се
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изключване по буква г) от първа 
алинея, възлагащите органи са 
длъжни да предвидят метод за 
оценка на изпълнението на 
поръчката, основан на обективни и 
измерими критерии и прилаган по 
систематичен, последователен и 
прозрачен начин. Всяка оценка на 
изпълнението се съобщава на 
въпросния изпълнител, като му се 
предоставя възможност да оспори 
констатациите и да получи 
юридическа защита.

Or. de

Изменение 1071
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 55 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се приложат основанията за 
изключване по буква г) от първа 
алинея, възлагащите органи са 
длъжни да предвидят метод за 
оценка на изпълнението на 
поръчката, основан на обективни и 
измерими критерии и прилаган по 
систематичен, последователен и 
прозрачен начин. Всяка оценка на 
изпълнението се съобщава на 
въпросния изпълнител, като му се 
предоставя възможност да оспори 
констатациите и да получи 
юридическа защита.

заличава се

Or. en

Изменение 1072
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann
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Предложение за директива
Член 55 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се приложат основанията за 
изключване по буква г) от първа алинея, 
възлагащите органи са длъжни да 
предвидят метод за оценка на 
изпълнението на поръчката, основан 
на обективни и измерими критерии и 
прилаган по систематичен, 
последователен и прозрачен начин.
Всяка оценка на изпълнението се 
съобщава на въпросния изпълнител, 
като му се предоставя възможност 
да оспори констатациите и да получи 
юридическа защита.

За да се приложат основанията за 
изключване по буква г) от първа алинея, 
възлагащите органи трябва да 
приведат като доказателство влязло 
в сила съдебно решение, с което се 
установява лошо изпълнение от 
страна на икономическия оператор, 
или подписана от икономическия 
оператор декларация, с която той 
признава, че е налице лошо 
изпълнение.

Or. de

Обосновка

Разпоредбата на член 55, параграф 3, буква д) крие риск от немотивирани решения и 
предотвратими процедури по оспорване, доколкото в законовия текст липсва 
изискване за привеждане от страна на възлагащия орган на определени 
доказателства, преди да пристъпи към изключване. Може да се изисква от 
възлагащия орган, например, да представи постановено съдебно решение срещу 
изпълнителя за лошо изпълнение или декларация, с която той признава това. Освен 
това нарушението трябва да е извършено виновно.

Изменение 1073
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 55 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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основания за изключване.

Or. en

Обосновка

Даването на такава възможност на кандидата или оферента може значително да 
удължи и усложни процедурата, тъй като теоретично погледнато по този начин 
може да бъде оспорено всяко решение на възлагащия орган относно подбора на 
кандидатите. Нещо повече, подобна процедура за „изчистване на собственото досие“ 
създава допълнителна административна тежест за възлагащия орган, тъй като му 
се налага допълнителна задача да оцени взетите от кандидатите и оферентите 
мерки, като се съобрази с тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с 
престъплението или нарушението.

Изменение 1074
Lara Comi

Предложение за директива
Член 55 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. it

Изменение 1075
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 55 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки кандидат или оферент, 
попаднал в една от ситуациите по 

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

ситуациите по параграфи 1, 2 и 3, може 
да представи на възлагащия орган 
свидетелства, демонстриращи неговата 
надеждност, независимо от наличието 
на съответните основания за 
изключване.

Or. de

Изменение 1076
Salvatore Iacolino

Предложение за директива
Член 55 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it

Изменение 1077
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 55 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За тази цел кандидатът или 
оферентът доказва, че е възмездил 
всички щети, предизвикани от 
престъплението или нарушението, 
изяснил е изчерпателно фактите и 
обстоятелствата, като активно е 
съдействал на разследващите органи, 
и е взел конкретни технически, 

заличава се
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организационни и персонални мерки, 
които са подходящи за 
предотвратяването на нови 
престъпления или нарушения. 
Възлагащите органи оценяват 
взетите от кандидатите и 
оферентите мерки, като се съобразят 
с тежестта и конкретните 
обстоятелства, свързани с 
престъплението или нарушението. 
Когато възлагащият орган счита 
мерките за недостатъчни, той 
посочва причините за своето 
решение.

Or. en

Изменение 1078
Lara Comi

Предложение за директива
Член 55 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За тази цел кандидатът или 
оферентът доказва, че е възмездил 
всички щети, предизвикани от 
престъплението или нарушението, 
изяснил е изчерпателно фактите и 
обстоятелствата, като активно е 
съдействал на разследващите органи, 
и е взел конкретни технически, 
организационни и персонални мерки, 
които са подходящи за 
предотвратяването на нови 
престъпления или нарушения. 
Възлагащите органи оценяват 
взетите от кандидатите и 
оферентите мерки, като се съобразят 
с тежестта и конкретните 
обстоятелства, свързани с 
престъплението или нарушението. 
Когато възлагащият орган счита 
мерките за недостатъчни, той 
посочва причините за своето 

заличава се
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решение.

Or. it

Изменение 1079
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 55 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За тази цел кандидатът или оферентът
доказва, че е възмездил всички щети, 
предизвикани от престъплението или 
нарушението, изяснил е изчерпателно 
фактите и обстоятелствата, като активно 
е съдействал на разследващите органи, и 
е взел конкретни технически, 
организационни и персонални мерки, 
които са подходящи за 
предотвратяването на нови 
престъпления или нарушения. 
Възлагащите органи оценяват взетите от 
кандидатите и оферентите мерки, като 
се съобразят с тежестта и конкретните 
обстоятелства, свързани с 
престъплението или нарушението. 
Когато възлагащият орган счита 
мерките за недостатъчни, той посочва 
причините за своето решение.

За тази цел кандидатът, оферентът или 
подизпълнителят доказва, че е 
възмездил всички щети, предизвикани 
от престъплението или нарушението, 
изяснил е изчерпателно фактите и 
обстоятелствата, като активно е 
съдействал на разследващите органи, и е 
взел конкретни технически, 
организационни и персонални мерки, 
които са подходящи за 
предотвратяването на нови 
престъпления или нарушения. 
Възлагащите органи оценяват взетите от 
кандидатите, оферентите или 
подизпълнителите мерки, като се 
съобразят с тежестта и конкретните 
обстоятелства, свързани с 
престъплението или нарушението. 
Когато възлагащият орган счита 
мерките за недостатъчни, той посочва 
причините за своето решение.

Or. de

Изменение 1080
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 56 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Те не са длъжни да налагат всички 
условия, изброени в параграфи 2, 3 и 4, 
но нямат право да поставят изисквания, 
различни от тях, освен при надлежно 
обосновани обстоятелства, имащи 
отношение към специалните рискове, 
свързани с естеството на 
строителството, услугите или 
доставките.

Or. en

Изменение 1081
Frank Engel

Предложение за директива
Член 56 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Възлагащите органи ограничават 
условията за участие само до 
необходимите за гарантиране, че 
кандидат или оферент има както 
правните и финансовите възможности, 
така и търговските и техническите 
способности да изпълни възлаганата 
поръчка. Следователно в никакъв 
случай не може да бъде отхвърлена 
оферта единствено с мотива, че не 
съдържа позоваване на предишни 
поръчки. Този критерий може да бъде 
използван като допълнителен при 
нейното оценяване.
Всички изисквания са свързани с 
предмета на поръчката и строго 
пропорционални на него, като се отчита 
необходимостта да се гарантира реална 
конкуренция.

Or. fr
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Изменение 1082
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 56 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Възлагащите органи ограничават 
условията за участие само до 
необходимите за гарантиране, че 
кандидат или оферент има както 
правните и финансовите възможности, 
така и търговските и техническите 
способности да изпълни възлаганата 
поръчка. Следователно в никакъв 
случай не може да бъде отхвърлена 
оферта единствено с мотива, че не 
съдържа позоваване на предишни 
поръчки. Всички изисквания са 
свързани с предмета на поръчката и 
строго пропорционални на него, като се 
отчита необходимостта да се гарантира 
реална конкуренция.

Or. fr

Изменение 1083
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 56 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на необходимото 
икономическо и финансово състояние 
възлагащите органи могат да изискват 
от икономическите оператори да 
разполагат с необходимите финансови 
и икономически ресурси. За тази цел 
те могат да изискват от 
икономическите оператори да имат 
определен минимален годишен оборот, 

1. Възлагащите органи не изискват от 
икономическите оператори да 
разполагат с определен минимален 
годишен оборот, освен при надлежно 
обосновани обстоятелства, имащи 
отношение към специалните рискове, 
свързани с естеството на 
строителството, услугите или 
доставките. Възлагащият орган 
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включително определен минимален 
оборот в сферата, попадаща в обхвата 
на поръчката, и адекватна застраховка 
за професионална отговорност.

посочва тези изключителни 
обстоятелства в документите за 
обществената поръчка. В този случай 
изискваният минимален годишен
оборот не превишава двукратната 
прогнозна стойност на поръчката.

Or. en

Изменение 1084
Lara Comi

Предложение за директива
Член 56 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на необходимото 
икономическо и финансово състояние 
възлагащите органи могат да изискват
от икономическите оператори да 
разполагат с необходимите финансови и 
икономически ресурси. За тази цел те 
могат да изискват от икономическите 
оператори да имат определен 
минимален годишен оборот, 
включително определен минимален 
оборот в сферата, попадаща в обхвата на 
поръчката, и адекватна застраховка за 
професионална отговорност.

1. По отношение на необходимото 
икономическо и финансово състояние 
възлагащите органи могат да изискват 
от икономическите оператори да 
разполагат с необходимите финансови и 
икономически ресурси. За тази цел те 
могат да изискват от икономическите 
оператори да имат определен 
минимален годишен оборот за
последните най-малко пет години,
включително определен минимален 
оборот в сферата, попадаща в обхвата на 
поръчката, и адекватна застраховка за 
професионална отговорност.

Or. it

Изменение 1085
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 56 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на необходимото 
икономическо и финансово състояние 

1. По отношение на необходимото 
икономическо и финансово състояние 
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възлагащите органи могат да изискват 
от икономическите оператори да 
разполагат с необходимите финансови и 
икономически ресурси. За тази цел те 
могат да изискват от икономическите 
оператори да имат определен 
минимален годишен оборот, 
включително определен минимален 
оборот в сферата, попадаща в обхвата на 
поръчката, и адекватна застраховка за 
професионална отговорност.

възлагащите органи могат да изискват 
от икономическите оператори да 
разполагат с необходимите финансови и 
икономически ресурси. За тази цел те 
могат да изискват от икономическите 
оператори да имат определен 
минимален годишен оборот за 
последните 3 години, включително 
определен минимален оборот в сферата, 
попадаща в обхвата на поръчката, и 
адекватна застраховка за професионална 
отговорност.

Or. en

Обосновка

Следва да се избягва налагането от страна на възлагащите органи на изискване за 
минимален годишен оборот за твърде дълъг период, с което участието на 
икономически оператори може да се ограничи.

Изменение 1086
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 56 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изискваният минимален годишен 
оборот не превишава трикратната 
прогнозна стойност на поръчката 
освен при надлежно обосновани 
обстоятелства, имащи отношение 
към специалните рискове, свързани с 
естеството на строителството, 
услугите или доставките. 
Възлагащият орган посочва тези 
изключителни обстоятелства в 
документите за обществената 
поръчка.

заличава се

Or. en
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Изменение 1087
Frank Engel, András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за директива
Член 56 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изискваният минимален годишен 
оборот не превишава трикратната 
прогнозна стойност на поръчката освен 
при надлежно обосновани 
обстоятелства, имащи отношение към 
специалните рискове, свързани с 
естеството на строителството, услугите 
или доставките. Възлагащият орган 
посочва тези изключителни 
обстоятелства в документите за 
обществената поръчка.

Изискваният минимален годишен 
оборот не превишава прогнозната
стойност на поръчката освен при 
надлежно обосновани обстоятелства, 
имащи отношение към специалните 
рискове, свързани с естеството на 
строителството, услугите или 
доставките. Възлагащият орган посочва 
тези изключителни обстоятелства в 
документите за обществената поръчка.

Or. fr

Изменение 1088
Lara Comi

Предложение за директива
Член 56 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изискваният минимален годишен 
оборот не превишава трикратната 
прогнозна стойност на поръчката освен 
при надлежно обосновани 
обстоятелства, имащи отношение към 
специалните рискове, свързани с 
естеството на строителството, услугите 
или доставките. Възлагащият орган 
посочва тези изключителни 
обстоятелства в документите за 
обществената поръчка.

Горепосоченият минимален годишен 
оборот не превишава трикратната 
прогнозна стойност на поръчката освен 
при надлежно обосновани 
обстоятелства, имащи отношение към 
специалните рискове, свързани с 
естеството на строителството, услугите 
или доставките. Възлагащият орган 
посочва тези изключителни 
обстоятелства в документите за 
обществената поръчка.

Or. it
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Изменение 1089
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 56 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изискваният минимален годишен 
оборот не превишава трикратната
прогнозна стойност на поръчката освен 
при надлежно обосновани 
обстоятелства, имащи отношение към 
специалните рискове, свързани с 
естеството на строителството, услугите 
или доставките. Възлагащият орган 
посочва тези изключителни 
обстоятелства в документите за 
обществената поръчка.

Изискваният минимален годишен 
оборот не превишава двукратната
прогнозна стойност на поръчката освен 
при надлежно обосновани 
обстоятелства, имащи отношение към 
специалните рискове, свързани с 
естеството на строителството, услугите 
или доставките. Възлагащият орган 
посочва тези изключителни 
обстоятелства в документите за 
обществената поръчка.

Or. en

Обосновка

Изискваното минимално ниво на оборота не трябва да е твърде високо, за да не се 
ограничи прекомерно броят на икономическите оператори, участващи в процедурата 
за възлагане на поръчка.

Изменение 1090
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 56 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато една поръчка е разделена на 
обособени позиции, настоящият член се 
прилага по отношение на всяка 
обособена позиция. Въпреки това 
възлагащият орган може да изисква 
минимален годишен оборот по 
отношение на групи от обособени 
позиции, в случай че на спечелилия 
оферент се възложат няколко 
позиции за едновременно изпълнение.

Когато една поръчка е разделена на 
обособени позиции, настоящият член се 
прилага по отношение на всяка 
обособена позиция.
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Or. en

Изменение 1091
Lara Comi

Предложение за директива
Член 56 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато една поръчка е разделена на 
обособени позиции, настоящият член се 
прилага по отношение на всяка 
обособена позиция. Въпреки това 
възлагащият орган може да изисква 
минимален годишен оборот по 
отношение на групи от обособени 
позиции, в случай че на спечелилия 
оферент се възложат няколко позиции за 
едновременно изпълнение.

Когато една поръчка е разделена на 
обособени позиции, настоящият член се 
прилага по отношение на всяка 
обособена позиция. Въпреки това 
възлагащият орган може да изисква 
горепосочения минимален годишен 
оборот по отношение на групи от 
обособени позиции, в случай че на 
спечелилия оферент се възложат 
няколко позиции за едновременно 
изпълнение.

Or. it

Изменение 1092
Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 56 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. По отношение на техническите и 
професионалните способности 
възлагащите органи могат да изискват 
от икономическите оператори да 
притежават необходимите човешки и 
технически ресурси и опит за 
изпълнение на поръчката спрямо 
подходящ стандарт за качество.
Възлагащият орган може да реши, че 
икономическите оператори няма да 
гарантират изпълнението на 
поръчката спрямо подходящ 

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

Or. de

Обосновка

Не става ясно в каква степен може да се отрази неблагоприятно на изпълнението на 
поръчката неуточнен по-конкретно „конфликт на интереси“ по смисъла на изречение 
2. Преценката не следва да се оставя само на възлагащия орган.

Изменение 1093
Vicente Miguel Garcés Ramón

Предложение за директива
Член 57 – параграф 1 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) спазват приложимите в 
съответната държава членка 
разпоредби по отношение на 
трудовата интеграция на хората с 
увреждания;

Or. es

Изменение 1094
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 57 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Възлагащ орган може да поиска от 
кандидат или оферент във всеки момент 
по време на процедурата да представи 
изцяло или отчасти необходимата 
документация, когато това очевидно е 
необходимо за осигуряване на 

1. Възлагащ орган изисква от кандидат 
или оферент във всеки момент по време 
на процедурата да представи изцяло или 
отчасти необходимата документация, 
когато това очевидно е необходимо за 
осигуряване на правилното провеждане 
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правилното провеждане на процедурата. на процедурата.

Or. es

Изменение 1095
Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 57 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Декларации и свидетелства, 
поискани от възлагащия орган, които 
не са били представени до изтичане 
на срока за предаване на офертата, 
може да бъдат представени в 
рамките на определен допълнителен 
срок.

Or. de

Обосновка

В хода на формалната процедура следва да е възможно да се направят малки промени 
или подобрения по отношение на офертите. Това би дало възможност на възлагащия 
орган да поиска допълнително от предприятията липсващи документи. Без подобна 
разпоредба възлагащият орган трябва служебно да изключва дори икономически най-
изгодната оферта на известно и удовлетворяващо критериите за подбор 
предприятие, дори ако само един от документите, които съответният възложител 
изисква като доказателство за изпълнение на критериите за подбор, липсва или е 
непълен.

Изменение 1096
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 57 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

От кандидатите и оферентите не се 
изисква повторно представяне на 
сертификат или друго документално 

заличава се
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свидетелство, което вече е било 
представено на същия възлагащ орган 
през последните четири години в 
рамките на предишна процедура и 
което продължава да бъде валидно.

Or. en

Обосновка

Accepting self-declarations as a preliminary evidence in the procedure is a good way to 
facilitate acces of SMEs to public contracts. However, it should not obstruct a balance 
between obligations or rights of parties to the procedure. Public authorities should have a 
possibility to verify whether a candidate fulfills requirements. In particular, contracting 
authority shall have the right to ask tenderers or candidates to submit up-to-date certificates 
even in the case where they have submitted them to the same contracting authority in the past 
four years. It is essential for a contracting authority to have up-to-date information about 
qualifications of the candidate in question.

Изменение 1097
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 57 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

От кандидатите и оферентите не се 
изисква повторно представяне на 
сертификат или друго документално 
свидетелство, което вече е било 
представено на същия възлагащ орган 
през последните четири години в 
рамките на предишна процедура и което 
продължава да бъде валидно.

От кандидатите и оферентите не се 
изисква повторно представяне на 
сертификат или друго документално 
свидетелство, което вече е било 
представено на същия възлагащ орган 
през последните две години в рамките 
на предишна процедура и което 
продължава да бъде валидно. В случай 
на съмнения относно валидността 
обаче в хода на процедурата 
възлагащият орган има право да 
поиска по-скорошно свидетелство.

Or. en

Изменение 1098
Heide Rühle
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Предложение за директива
Член 58 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Използването на e-Certis става 
задължително и възлагащите органи се 
задължават да изискват само такива 
видове сертификати или форми на 
документални свидетелства, каквито се 
предлагат в e-Certis, най-късно две 
години след датата, предвидена в член 
92, параграф 1.

2. Използването на e-Certis става 
задължително и възлагащите органи се 
задължават да изискват само такива 
видове сертификати или форми на 
документални свидетелства, каквито се 
предлагат в e-Certis, най-късно две 
години след датата, предвидена в член 
92, параграф 1, освен при надлежно 
обосновани обстоятелства, имащи 
отношение към специалните рискове, 
свързани с естеството на 
строителството, услугите или 
доставките.

Or. en

Изменение 1099
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 59

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 59 заличава се
Европейски паспорт за обществени 
поръчки
1. Националните органи издават 
Европейски паспорт за обществени 
поръчки при поискване от 
икономически оператор, установен в 
съответната държава членка и 
изпълняващ необходимите условия. 
Европейският паспорт за обществени 
поръчки съдържа данните, посочени в 
приложение XIII, и се изготвя по 
стандартен образец. 
Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
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член 89 за изменение на приложение 
XIII поради развитието на 
технологиите или по 
административни причини. Тя също 
така установява стандартния 
образец за Европейския паспорт за 
обществени поръчки. Тези 
изпълнителни актове се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране по член 91.
2. Най-късно две години след датата, 
предвидена в член 92, параграф 1, 
паспортът ще се предоставя 
единствено в електронен вид. 
3. Органът, издаващ паспорта, 
изисква съответната информация 
директно от компетентните органи, 
освен ако това не е забранено от 
националните правила за защита на 
личните данни.
4. Европейският паспорт за 
обществени поръчки се признава от 
всички възлагащи органи като 
доказателство за изпълнение на 
условията за участие, попадащи в 
неговия обхват, и не може да се 
оспорва без основание. Такова 
основание може да бъде свързано с 
факта, че паспортът е издаден преди 
повече от шест месеца.
5. Държавите членки предоставят на 
други държави членки при поискване 
всяка информация, имаща отношение 
към автентичността и 
съдържанието на Европейския 
паспорт за обществени поръчки. 
Компетентните органи в държавата 
членка по установяване предоставят 
тази информация в съответствие с 
разпоредбите на член 88.

Or. en

Обосновка

It would be enough to accept Passports issued by other Member States, just as it is now in the 
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case of official lists of approved economic operators or their certification as provided for in 
Article 52 of Directive 2004/18. It is not clear why Passport should be mandatory, official 
lists and certification being facultative. Added value of the provision is questionable: where 
contracting authorities are obliged to accept self-declaration as preliminary evidence that 
candidates fulfil selection criteria, it is pointless to introduce additional kind of 
documentation such as European Procurement Passport.

Изменение 1100
Lara Comi

Предложение за директива
Член 59 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Най-късно две години след датата, 
предвидена в член 92, параграф 1, 
паспортът ще се предоставя единствено 
в електронен вид.

2. Най-късно четири години след 
датата, предвидена в член 92, параграф 
1, паспортът ще се предоставя 
единствено в електронен вид.

Or. it

Изменение 1101
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Sirpa Pietikäinen, Jürgen 
Creutzmann, Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за директива
Член 59 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Органът, издаващ паспорта, изисква 
съответната информация директно от 
компетентните органи, освен ако това не 
е забранено от националните правила за 
защита на личните данни.

3. Органът, издаващ паспорта, изисква 
съответната информация директно от 
компетентните органи, освен ако това не 
е забранено от националните правила за 
защита на личните данни и ако 
информацията може да бъде събрана 
единствено от самия икономически 
оператор. В тези случаи 
икономическият оператор трябва да 
предостави информацията на органа, 
за да получи паспорта за обществени 
поръчки.
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Or. en

Обосновка

Паспортът за обществени поръчки ще понижи транзакционните разходи при 
процедурите за обществени поръчки, но в него следва да е включена повече 
информация, отколкото органите могат да съберат самостоятелно. Те трябва да 
поискат от икономическия оператор информацията, която не може да бъде взета от 
другаде.

Изменение 1102
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Предложение за директива
Член 59 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Паспортът за обществени 
поръчки включва информацията, 
посочена в приложение XIII, и 
клетвена декларация, че 
икономическият оператор не е 
предприел и няма да предприеме 
действия за:
а) неправомерно оказване на влияние 
върху процеса на вземане на решения 
на възлагащия орган или получаване 
на поверителна информация, която 
може да му осигури неправомерни 
предимства в процедурата за
възлагане на обществени поръчки;
б) влизане в съглашения с други 
кандидати и оференти, целящи 
изкривяване на конкуренцията;
в) умишлено предоставяне на 
подвеждаща информация, която 
може да окаже съществено влияние 
върху решенията по отношение на 
изключването, подбора или 
възлагането.
Паспортът за обществени поръчки 
трябва да бъде подписан от 
икономическия оператор; с това се 
гарантира валидността на 
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информацията в паспорта за 
обществени поръчки.

Or. en

Изменение 1103
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 59 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Европейският паспорт за обществени 
поръчки се признава от всички 
възлагащи органи като доказателство за 
изпълнение на условията за участие, 
попадащи в неговия обхват, и не може 
да се оспорва без основание. Такова 
основание може да бъде свързано с 
факта, че паспортът е издаден преди 
повече от шест месеца.

4. Европейският паспорт за обществени 
поръчки се признава от всички 
възлагащи органи като доказателство за 
изпълнение на условията за участие, 
попадащи в неговия обхват, и не може 
да се оспорва без основание. Такова 
основание може да бъде свързано с 
естеството на отделния случай или с 
факта, че паспортът е издаден преди 
повече от шест месеца. В тези случаи 
възлагащият орган има право да 
поиска сертификати с по-скорошна 
дата или от различен вид.

Or. en

Изменение 1104
Andreas Schwab, Sirpa Pietikäinen, Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за директива
Член 59 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Европейският паспорт за обществени 
поръчки се признава от всички 
възлагащи органи като доказателство за 
изпълнение на условията за участие, 
попадащи в неговия обхват, и не може 
да се оспорва без основание. Такова 
основание може да бъде свързано с 

4. Европейският паспорт за обществени 
поръчки се признава от всички 
възлагащи органи като доказателство за 
изпълнение на условията за участие, 
попадащи в неговия обхват, и не може 
да се оспорва без основание. Такова 
основание може да бъде свързано с 
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факта, че паспортът е издаден преди 
повече от шест месеца.

факта, че паспортът е издаден преди 
повече от една година.

Or. en

Обосновка

Паспортът за обществени поръчки следва да се издава за една година. 
Икономическата информация в паспорта ще отразява годишните финансови отчети 
на дружеството и ще бъде избегнато повтарянето на информация на всеки шест 
месеца. По отношение на валидността на представената в паспорта информация, 
т.е. във връзка с публичното кредитиране, икономическият оператор трябва да 
представи клетвена декларация съгласно член 22, буква в), че не е предприел и няма да 
предприеме действия за умишлено предоставяне на подвеждаща информация.

Изменение 1105
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Предложение за директива
Член 59 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Европейският паспорт за обществени 
поръчки се признава от всички 
възлагащи органи като доказателство за 
изпълнение на условията за участие, 
попадащи в неговия обхват, и не може 
да се оспорва без основание. Такова 
основание може да бъде свързано с 
факта, че паспортът е издаден преди 
повече от шест месеца.

4. Европейският паспорт за обществени 
поръчки се признава от всички 
възлагащи органи като доказателство за 
изпълнение на условията за участие, 
попадащи в неговия обхват, и не може 
да се оспорва без основание. Такова 
основание може да бъде свързано с 
факта, че паспортът е издаден преди 
повече от една година.

Or. en

Изменение 1106
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 59 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Оферентите могат да бъдат 
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изключени от европейския паспорт за 
обществени поръчки поради 
неплащане на вноски за социално 
осигуряване или когато 
икономическият оператор е осъден на 
последна инстанция за престъпление 
по служба или е признат за виновен за
тежки правонарушения при 
упражняване на професионална 
дейност.

Or. en

Изменение 1107
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 60 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Доказателството за икономическото и 
финансовото състояние на 
икономическия оператор, както и 
спазването на правилата и 
стандартите в областта на 
хуманното отношение към 
животните, може по принцип да се 
представи посредством едно или 
няколко от свидетелствата, изброени в 
приложение XIV, част 1.

Or. en

Изменение 1108
Heide Rühle

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Възлагащият орган изисква от 
оферентите или кандидатите да 
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представят доказателства, че при 
изготвянето на офертите си са взели 
предвид задълженията, свързани с 
разпоредбите за закрила на 
заетостта и условията на труд, 
които са в сила на мястото на 
извършване на строителството или 
услугата.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 1109
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 61 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Стандарти за осигуряване на качеството 
и стандарти за екологично управление

Стандарти за осигуряване на качеството 
и стандарти за управление в областта 
на социалната политика, околната 
среда и хуманното отношение към 
животните

Or. en

Изменение 1110
Ivo Belet

Предложение за директива
Член 61 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато изискват представянето на 
сертификати, изготвени от независими 
органи, доказващи, че икономическият 

1. Когато изискват представянето на 
сертификати, изготвени от независими 
органи, доказващи, че икономическият 
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оператор отговаря на определени 
стандарти за осигуряване на качеството, 
включително тези за достъпност за лица 
с увреждания, възлагащите органи се 
позовават на системите за осигуряване 
на качеството, основани на съответните 
серии Европейски стандарти, 
сертифицирани от акредитирани органи. 
Те признават еквивалентни 
сертификати, издадени от органи, 
установени в други държави членки. Те 
приемат и други свидетелства за 
еквивалентни мерки за осигуряване на 
качеството от икономически оператори, 
които нямат достъп до такива 
сертификати или нямат възможност да 
ги получат в съответните срокове.

оператор отговаря на определени 
стандарти за осигуряване на качеството, 
включително тези за достъпност за лица 
с увреждания, социална и солидарна 
икономика и изисквания за етична 
търговия, възлагащите органи се 
позовават на системите за осигуряване 
на качеството, основани на съответните 
серии Европейски стандарти, 
сертифицирани от акредитирани органи. 
Те признават еквивалентни 
сертификати, издадени от органи, 
установени в други държави членки. Те 
приемат и други свидетелства за 
еквивалентни мерки за осигуряване на 
качеството от икономически оператори, 
които нямат достъп до такива 
сертификати или нямат възможност да 
ги получат в съответните срокове.

Or. en

Изменение 1111
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 61 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато изискват представянето на 
сертификати, изготвени от независими 
органи, доказващи, че икономическият 
оператор отговаря на определени 
стандарти за осигуряване на качеството, 
включително тези за достъпност за лица 
с увреждания, възлагащите органи се 
позовават на системите за осигуряване 
на качеството, основани на съответните 
серии Европейски стандарти, 
сертифицирани от акредитирани органи. 
Те признават еквивалентни 
сертификати, издадени от органи, 
установени в други държави членки. Те 
приемат и други свидетелства за 
еквивалентни мерки за осигуряване на 

1. Когато изискват представянето на 
сертификати, изготвени от независими 
органи, доказващи, че икономическият 
оператор отговаря на определени 
стандарти за осигуряване на качеството, 
включително тези за достъпност за лица 
с увреждания, социална и солидарна 
икономика и изисквания за етична 
търговия, възлагащите органи се 
позовават на системите за осигуряване 
на качеството, основани на съответните 
серии Европейски стандарти, 
сертифицирани от акредитирани органи,
или организационни удостоверителни 
схеми, потвърдени от трета страна, 
включващи голям брой 
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качеството от икономически оператори, 
които нямат достъп до такива 
сертификати или нямат възможност да 
ги получат в съответните срокове.

заинтересовани лица. Те признават 
еквивалентни сертификати, издадени от 
органи, установени в други държави 
членки. Те приемат и други 
свидетелства за еквивалентни мерки за 
осигуряване на качеството от 
икономически оператори, които нямат 
достъп до такива сертификати или 
нямат възможност да ги получат в 
съответните срокове.

Or. en

Обосновка

Напълно законно е възлагащият орган да поиска от потенциалните оференти 
информация относно начина, по който възнамеряват да изпълнят определените от 
него цели на поръчката. Както Комисията вече е признала в своето съобщение 
„Ролята на справедливата търговия и неправителствените системи за гарантиране 
на устойчивост, свързани с търговията“ (COM(2009)0215), частните организационни 
удостоверителни схеми, потвърдени от трета страна, включващи голям брой 
заинтересовани лица, са достатъчно надеждни и представляват полезен инструмент 
за възлагащите органи.

Изменение 1112
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 61 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато възлагащите органи изискват 
представянето на сертификати, 
изготвени от независими органи, 
доказващи, че икономическият оператор 
отговаря на определени схеми или 
стандарти за екологично управление, те 
се позовават на Схемата на Европейския 
съюз за управление по околна среда и 
одит (EMAS) или на други схеми за 
екологично управление, признати в 
съответствие с член 45 от Регламент 
(ЕО) № 1221/2009 на Европейския 
парламент и на Съвета41, или други 
стандарти за екологично управление, 

2. Когато възлагащите органи изискват 
представянето на сертификати, 
изготвени от независими органи, 
доказващи, че икономическият оператор 
отговаря на определени схеми или 
стандарти за екологично управление, те 
се позовават на Схемата на Европейския 
съюз за управление по околна среда и 
одит (EMAS) или на други схеми за 
екологично управление, признати в 
съответствие с член 45 от Регламент 
(ЕО) № 1221/2009 на Европейския 
парламент и на Съвета41, или други 
стандарти за екологично управление, 
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основани на съответните Европейски 
или международни стандарти от 
акредитирани органи. Те признават 
еквивалентни сертификати, издадени от 
органи, установени в други държави 
членки. Те приемат и други 
свидетелства за еквивалентни мерки за 
екологично управление от 
икономически оператори, които нямат 
достъп до такива сертификати или 
нямат възможност да ги получат в 
съответните срокове.

основани на съответните Европейски 
или международни стандарти от 
акредитирани органи. Те признават 
еквивалентни сертификати, издадени от 
органи, установени в други държави 
членки. Те приемат и други 
свидетелства за еквивалентни мерки за 
екологично управление от 
икономически оператори, които нямат 
достъп до такива сертификати или 
нямат възможност да ги получат в 
съответните срокове. За да не се 
дискриминират оферентите, които 
инвестират време и средства за 
сертификати или протоколи от 
изпитвания, отговорността за 
осигуряване на еквивалентността 
следва да бъде на оферента, който 
иска тя да му се признае.

Or. en

Изменение 1113
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Член 61 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато възлагащите органи изискват 
представянето на сертификати, 
изготвени от независими органи, 
доказващи, че икономическият оператор 
отговаря на определени схеми или 
стандарти за екологично управление, те 
се позовават на Схемата на Европейския 
съюз за управление по околна среда и 
одит (EMAS) или на други схеми за 
екологично управление, признати в 
съответствие с член 45 от Регламент 
(ЕО) № 1221/2009 на Европейския 
парламент и на Съвета41, или други 
стандарти за екологично управление, 
основани на съответните Европейски 
или международни стандарти от 

2. Когато възлагащите органи изискват 
представянето на сертификати, 
изготвени от независими органи, 
доказващи, че икономическият оператор 
отговаря на определени схеми или 
стандарти за екологично управление, те 
се позовават на Схемата на Европейския 
съюз за управление по околна среда и 
одит (EMAS) или на други схеми за 
екологично управление, признати в 
съответствие с член 45 от Регламент 
(ЕО) № 1221/2009 на Европейския 
парламент и на Съвета41, или други 
стандарти за екологично управление, 
основани на съответните Европейски 
или международни стандарти от 
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акредитирани органи. Те признават 
еквивалентни сертификати, издадени от 
органи, установени в други държави 
членки. Те приемат и други 
свидетелства за еквивалентни мерки за 
екологично управление от 
икономически оператори, които нямат 
достъп до такива сертификати или 
нямат възможност да ги получат в 
съответните срокове.

акредитирани органи. Те признават 
еквивалентни сертификати, издадени от 
органи, установени в други държави 
членки. За услугите това могат да 
бъдат сертификати за 
екомаркировка, които включват и 
критерии за екологично управление. 
Възлагащите органи приемат и други 
свидетелства за еквивалентни мерки за 
екологично управление от 
икономически оператори, които нямат 
достъп до такива сертификати или 
нямат възможност да ги получат в 
съответните срокове.

Or. en

Изменение 1114
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Когато възлагащите органи 
изискват представянето на 
сертификати или съответни 
свидетелства, изготвени от 
независими органи, доказващи, че 
икономическият оператор отговаря 
на определени схеми или стандарти 
за управление по отношение на 
условията на труд по веригата на 
доставки, свързани с изброените в 
приложение XI конвенции на 
Международната организация на 
труда (МОТ), те се позовават на 
участие в инициативи на голям брой 
заинтересовани страни, в които са 
представени предприятия, профсъюзи 
и/или съответни неправителствени 
организации. Инициативите на голям 
брой заинтересовани страни 
разполагат със система за независима 
проверка на членовете, за да 
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гарантират спазването на 
разпоредбите в приложение XI.

Or. en

Изменение 1115
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 61 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 1116
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 61 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 1117
Lara Comi

Предложение за директива
Член 62 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случай на поръчки за 
строителство, поръчки за услуги и 
операции, свързани с проучване на 
терена и инсталиране в контекста на 
поръчка за доставки, възлагащите 
органи могат да изискват определени 
операции от критично значение да 
бъдат извършени пряко от самия 
оферент или когато оферта е 
подадена от група икономически 
оператори по член 6 – от участник в 
групата.

заличава се

Or. it

Изменение 1118
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 63 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Те уведомят Комисията и другите 
държави членки за адреса на 
сертифициращия орган или органа, 
отговарящ за официалните списъци, 
на който трябва да се изпращат 
заявленията.

При поискване те уведомят Комисията 
и другите държави членки за адреса на 
сертифициращия орган или органа, 
отговарящ за официалния списък.

Or. en
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Изменение 1119
Monica Luisa Macovei

Предложение за директива
Член 63 – параграф 1 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки публикуват 
онлайн и редовно актуализират 
списъка на икономическите 
оператори, които не са допуснати до 
участие в дадена обществена поръчка 
на основанията, предвидени в член 55, 
параграфи 1, 2 и 3.

Or. en

Изменение 1120
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 63 – параграф 8а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8а. Възлагащият орган може да 
осъществи качествения подбор като 
използва система за рейтинг и 
категоризация на кандидатите, 
която може да се приложи при 
крайното класиране на офертите.

Or. fr

Изменение 1121
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 64 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При ограничените процедури, 1. При ограничените процедури и
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състезателните процедури с договаряне, 
процедурите за състезателен диалог и 
партньорствата за иновации
възлагащите органи могат да 
ограничават броя на кандидатите, 
отговарящи на критериите за подбор, 
които ще поканят за представяне на 
оферти или провеждане на диалог, стига 
да има достатъчен брой квалифицирани 
кандидати.

състезателните процедури с договаряне 
възлагащите органи могат да 
ограничават броя на кандидатите, 
отговарящи на критериите за подбор, 
които ще поканят за представяне на 
оферти или провеждане на диалог, стига 
да има достатъчен брой квалифицирани 
кандидати.

Or. fr

Изменение 1122
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 64 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При ограничената процедура 
минималният брой кандидати е пет. В 
състезателната процедура с договаряне, 
в процедурата на състезателния 
диалог и в партньорството за 
иновации минималният брой е три. При 
всички случаи броят на поканените 
кандидати е достатъчен, за да се 
гарантира реална конкуренция.

1. При ограничената процедура 
минималният брой кандидати е пет. В 
състезателната процедура с договаряне 
минималният брой е три. При всички 
случаи броят на поканените кандидати е 
достатъчен, за да се гарантира реална 
конкуренция.

Or. fr

Изменение 1123
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza 
Bildt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат националните 1. Без да се засягат националните 
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законови, подзаконови или 
административни разпоредби относно 
заплащането на определени услуги, 
критерият, по който възлагащите органи 
възлагат обществените поръчки, е един 
от следните:

законови, подзаконови или 
административни разпоредби относно 
заплащането на определени услуги, 
критерият, по който възлагащите органи 
възлагат обществените поръчки, е 
икономически най-изгодната оферта.

Or. fr

Изменение 1124
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Без да се засягат националните 
законови, подзаконови или 
административни разпоредби относно 
заплащането на определени услуги, 
възлагащите органи възлагат 
обществените поръчки на 
икономически най-изгодната оферта.

Or. de

Обосновка

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

Изменение 1125
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

заплащането на определени услуги, 
критерият, по който възлагащите органи 
възлагат обществените поръчки, е 
икономически най-изгодната и 
устойчива оферта.

Or. de

Изменение 1126
Robert Rochefort

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Без да се засягат националните 
законови, подзаконови или 
административни разпоредби относно 
заплащането на определени услуги, 
критерият, по който възлагащите органи 
възлагат обществените поръчки, е 
критерият за икономически най-
изгодната оферта. Когато 
обществената поръчка се отнася за 
доставка на стоки, по-специално на 
стандартизирани стоки, за да 
възложат поръчката, възлагащите 
органи могат да се позоват на 
критерия за най-ниски разходи.

Or. fr

Изменение 1127
Marc Tarabella

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

заплащането на определени услуги, 
критериите, по които възлагащите 
органи възлагат обществените поръчки, 
се основават на различни критерии за 
определяне на икономически най-
изгодната оферта.

Or. fr

Изменение 1128
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Anna Maria Corazza Bildt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) икономически най-изгодна оферта; заличава се

Or. fr

Изменение 1129
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) икономически най-изгодна оферта; заличава се

Or. de

Обосновка

Вследствие изменението на член 66, параграф 1 от същия автор. Критерият 
„икономически най-изгодна оферта“ е обобщаващ критерий, който може да обхване 
всички качествени, екологични и социални критерии, както и цената и разходите.
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Изменение 1130
Robert Rochefort

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) икономически най-изгодна оферта; заличава се

Or. fr

Изменение 1131
Marc Tarabella

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) икономически най-изгодна оферта; заличава се

Or. fr

Изменение 1132
Sirpa Pietikäinen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 1133
Anna Hedh

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



AM\908713BG.doc 43/176 PE492.860v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 1134
Heide Rühle

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-ниски разходи. заличава се

Or. en

Изменение 1135
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Anna Maria Corazza Bildt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-ниски разходи. заличава се

Or. fr

Изменение 1136
Barbara Weiler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-ниски разходи. заличава се
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Or. de

Изменение 1137
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-ниски разходи. заличава се

Or. de

Обосновка

Вследствие изменението на член 66, параграф 1 от същия автор. Критерият
„икономически най-изгодна оферта“ е обобщаващ критерий, който може да обхване 
всички качествени, екологични и социални критерии, както и цената и разходите.

Изменение 1138
Marc Tarabella

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-ниски разходи. заличава се

Or. fr

Изменение 1139
Evelyne Gebhardt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-ниски разходи. заличава се
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Or. de

Изменение 1140
Robert Rochefort

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-ниски разходи. заличава се

Or. fr

Изменение 1141
Toine Manders

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-ниски разходи. заличава се

Or. nl

Изменение 1142
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-ниски разходи. б) най-ниска цена.

Or. en

Изменение 1143
Jürgen Creutzmann
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Предложение за директива
Член 66 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-ниски разходи. б) най-ниска цена, единствено когато 
от обективна гледна точка не са 
налице други критерии за възлагане, 
по-специално по отношение на 
стандартизираните стоки, които не 
се отличават значително по своя 
състав или характеристики.

Or. en

Обосновка

Въпреки че в повечето случаи решаващият критерий за възлагане следва да бъде 
икономически най-изгодната оферта, критерият най-ниска цена следва да се запази за 
стандартизираните стоки.

Изменение 1144
Christel Schaldemose

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-ниски разходи. б) най-ниска цена.

Or. da

Изменение 1145
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за директива
Член 66 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По усмотрение на възлагащия орган заличава се
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разходите могат да се оценяват въз 
основа единствено на цената или 
посредством подход за оценка на 
ефективността на разходите, като 
например с използване на подхода за 
оценка на разходите за целия жизнен 
цикъл съгласно условията по член 67.

Or. fr

Изменение 1146
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Предложение за директива
Член 66 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По усмотрение на възлагащия орган 
разходите могат да се оценяват въз 
основа единствено на цената или 
посредством подход за оценка на 
ефективността на разходите, като 
например с използване на подхода за 
оценка на разходите за целия жизнен 
цикъл съгласно условията по член 67.

заличава се

Or. de

Обосновка

Вследствие изменението на член 66, параграф 1 от същия автор. Критерият 
„икономически най-изгодна оферта“ е обобщаващ критерий, който може да обхване 
всички качествени, екологични и социални критерии, както и цената и разходите.

Изменение 1147
Morten Løkkegaard, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 66 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

По усмотрение на възлагащия орган 
разходите могат да се оценяват въз 
основа единствено на цената или 
посредством подход за оценка на 
ефективността на разходите, като 
например с използване на подхода за 
оценка на разходите за целия жизнен 
цикъл съгласно условията по член 67.

заличава се

Or. en

Изменение 1148
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 66 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По усмотрение на възлагащия орган 
разходите могат да се оценяват въз 
основа единствено на цената или 
посредством подход за оценка на 
ефективността на разходите, като 
например с използване на подхода за 
оценка на разходите за целия жизнен 
цикъл съгласно условията по член 67.

заличава се

Or. en

Изменение 1149
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 66 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По усмотрение на възлагащия орган 
разходите могат да се оценяват въз 
основа единствено на цената или

По усмотрение на възлагащия орган 
разходите могат да се оценяват 
посредством подход за оценка на 
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посредством подход за оценка на 
ефективността на разходите, като 
например с използване на подхода за 
оценка на разходите за целия жизнен 
цикъл съгласно условията по член 67.

ефективността на разходите, като 
например с използване на подхода за 
оценка на разходите за целия жизнен 
цикъл съгласно условията по член 67.

Or. en

Изменение 1150
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 66 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По усмотрение на възлагащия орган 
разходите могат да се оценяват въз 
основа единствено на цената или
посредством подход за оценка на 
ефективността на разходите, като 
например с използване на подхода за 
оценка на разходите за целия жизнен 
цикъл съгласно условията по член 67.

Разходите се оценяват посредством 
подход за оценка на ефективността на 
разходите, като например с използване 
на подхода за оценка на разходите за 
целия жизнен цикъл съгласно условията 
по член 67.

Or. de

Изменение 1151
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Член 66 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. da

Изменение 1152
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Anna Maria 
Corazza Bildt

Предложение за директива
Член 66 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Разходите се оценяват посредством 
подход за оценка на ефективността 
на разходите, като например с 
използване на подхода за оценка на 
разходите за целия жизнен цикъл 
съгласно условията по член 67.
За високостандартизираните стоки и 
услуги най-важен критерий за 
възлагане е цената.
Другите критерии могат да 
включват:

Or. fr

Изменение 1153
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 66 – параграф 2 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 1154
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Предложение за директива
Член 66 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Икономически най-изгодната оферта 
от гледна точка на възлагащия орган се 
определя въз основа на критерии, 
свързани с предмета на въпросната 
обществена поръчка. Тези критерии 
включват цената или разходите, както
и други качествени, екологични и 
социални критерии, свързани с 
предмета на въпросната обществена 
поръчка, като:

Or. de

Обосновка

Вследствие изменението на член 66, параграф 1 от същия автор. Критерият 
„икономически най-изгодна оферта“ е обобщаващ критерий, който може да обхване 
всички качествени, екологични и социални критерии, както и цената и разходите.
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Изменение 1155
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 66 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Икономически най-изгодната оферта 
по параграф 1, буква а) от гледна точка 
на възлагащия орган се определя въз 
основа на критерии, свързани с 
предмета на въпросната обществена 
поръчка и, винаги когато е възможно, 
въз основа на остойностяване на 
жизнения цикъл, както е определен в 
член 2, точка 22. Тези критерии могат 
да включват, освен цената или 
разходите по параграф 1, буква б), и 
други критерии, свързани с предмета на 
въпросната обществена поръчка, като:

Or. en

Изменение 1156
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 66 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de
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Изменение 1157
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Предложение за директива
Член 66 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 1158
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 66 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 1159
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 66 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Разходите се оценяват посредством 
подход за оценка на ефективността 
на разходите, като например с 
използване на подхода за оценка на 
разходите за целия жизнен цикъл 
съгласно условията по член 67. За 
високостандартизираните стоки и 
услуги най-важен критерий за 
възлагане е цената. Другите критерии 
могат да включват:

Or. fr

Изменение 1160
Anna Hedh

Предложение за директива
Член 66 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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



AM\908713BG.doc 55/176 PE492.860v01-00

BG

буква б), и други критерии, свързани с 
предмета на въпросната обществена 
поръчка, като:

цената или разходите по параграф 1, 
буква б), и други критерии, свързани с 
предмета или производството на 
предмета на въпросната обществена 
поръчка, като:

Or. en

Изменение 1161
Toine Manders

Предложение за директива
Член 66 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. nl

Изменение 1162
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 66 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

предмета на въпросната обществена 
поръчка, като:

Or. en

Изменение 1163
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 66 – параграф 2 – буква -а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) достойни условия на труд, здраве и 
безопасност на работното място в 
съответствие с колективното 
договаряне;

Or. it

Изменение 1164
Heide Rühle

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 1165
Anna Maria Corazza Bildt
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Предложение за директива
Член 66 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) качество, включително технически 
качества, естетически и функционални 
характеристики, достъпност, 
предназначение за всички потребители, 
новаторски характер и екологични 
характеристики, включително 
ефективност на разходите при 
обществените поръчки на близки 
разстояния, когато е целесъобразно;

Or. en

Изменение 1166
Herbert Dorfmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Вземайки предвид и този критерий, определени стоки и услуги предлагат на 
възложителите допълнителна добавена стойност в качествено отношение. Тази 
добавена стойност се изразява в това, че по правило при кратки цикли стоките и 
услугите могат да стигнат по-бързо до възложителя, както и че може да се реагира 
с по-голяма бързина и гъвкавост на неговите потребности. Същевременно могат да се 
подобрят устойчиво и екологичните стандарти (транспорт на по-къси разстояния, 
по-кратки срокове на съхранение, по-малко емисии).
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Изменение 1167
Sirpa Pietikäinen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) изпълнение, включително равнища 
на изпълнение съгласно изискванията 
за опазване на околната среда и 
климата, както и изпълнение по 
отношение на социалното 
въздействие;

Or. en

Изменение 1168
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 1169
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 66 – параграф 2 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) качество, включително технически 
качества, естетически и функционални 
характеристики, достъпност, 
предназначение за всички потребители, 
екологични характеристики и 
новаторски аспекти, обслужване след 
продажбата и техническа помощ, 
условия на доставка (дата на 
доставка, процес на доставка и срок 
на доставка или срок на 
приключване);

Or. en

Обосновка

Списъкът на критериите, различни от цена или разходи, които могат да бъдат взети 
под внимание, не е изчерпателен, а отворен и това следва да е ясно от текста на 
члена.

Изменение 1170
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 1171
Toine Manders
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Предложение за директива
Член 66 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. nl

Изменение 1172
Ian Hudghton

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) качество, включително технически 
качества, естетически и функционални 
характеристики, достъпност, 
предназначение за всички потребители, 
екологични характеристики и 
новаторски характер, и социално-
икономическо въздействие, когато 
това е оправдано от обществената 
политика с оглед насърчаване на 
устойчивия икономически растеж;

Or. en

Обосновка

Когато това е оправдано от обществената политика с оглед насърчаване на 
устойчивия икономически растеж, възлагащите органи следва да могат да включат 
критерии, свързани със социално-икономическото въздействие, за да установят коя 
оферта предлага като цяло най-добро съотношение качество—цена за изпълнение на 
изискването. Заедно със съществуващите разпоредби в законодателното 
предложение, настоящото изменение няма да предостави категорично предимство на 
местните оференти, нито ще породи дискриминация спрямо останалите.
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Изменение 1173
Catherine Stihler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) качество, включително технически 
качества, естетически и функционални 
характеристики, достъпност, 
предназначение за всички потребители, 
екологични характеристики, новаторски 
характер и социално-икономическо 
въздействие, когато това е оправдано 
от обществената политика с оглед 
насърчаване на устойчивия 
икономически растеж;

Or. en

Изменение 1174
Louis Grech

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) качество, включително технически 
качества, естетически и функционални 
характеристики, достъпност, 
предназначение за всички потребители, 
екологични характеристики и 
новаторски характер, съображения, 
свързани с подкрепа за обучението на 
местно ниво, местни мрежи за 
подкрепа, социално сближаване и 
справедлива търговия, както и 
ангажираност за наемане на 
представители на целеви групи като 
дълготрайно безработни, млади хора 
и хора с увреждания при
изпълнението на поръчката.

Or. en
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Изменение 1175
Anna Hedh

Предложение за директива
Член 66 – параграф 2 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) критерии, свързани с процеса на 
целия жизнен цикъл;

Or. en

Обосновка

Изменението цели да разшири възможностите за възлагащите органи да изискват 
вземането под внимание на социални и екологични аспекти в критериите за възлагане.

Изменение 1176
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 66 – параграф 2 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) разходи за целия жизнен цикъл 
съгласно член67;

Or. en

Обосновка

Оценката на разходите за целия жизнен цикъл следва да бъде един от вариантите за 
определяне на икономически най-изгодната оферта, а не нейна алтернатива.

Изменение 1177
Toine Manders

Предложение за директива
Член 66 – параграф 2 – буква aа) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) новаторски характеристики, 
включително най-добрите налични 
техники;

Or. nl

Изменение 1178
Anna Hedh

Предложение за директива
Член 66 – параграф 2 – буква аб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) социално устойчиви критерии за 
процеса на производство, които 
могат да включват и наемането на 
работа на лица в неравностойно 
положение или принадлежащи към
уязвими групи;

Or. en

Обосновка

Изменението цели да разшири възможностите за възлагащите органи да изискват 
вземането под внимание на социални и екологични аспекти в критериите за възлагане.

Изменение 1179
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anna Maria Corazza Bildt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за поръчки за услуги и поръчки, 
включващи строително проектиране, 
могат да се вземат под внимание 
организацията, квалификацията и 
опита на персонала, на когото е 

заличава се
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възложено изпълнението на 
въпросната поръчка, вследствие на 
което след възлагането на поръчката 
този персонал може да се замества 
единствено със съгласието на 
възлагащия орган, който трябва да 
провери дали заместниците 
осигуряват еквивалентна организация 
и качество;

Or. de

Обосновка

Разпоредбата, според която след възлагането на обществената поръчка персоналът 
на изпълнителя може да се замества само със съгласието на възложителя и че 
последният трябва да провери дали заместниците осигуряват еквивалентна 
организация и качество, би довела до големи бюрократични разходи и евентуално до 
трудовоправни проблеми, особено за МСП. Освен това тази разпоредба би била в 
противоречие с разграничението между критерии за подбор и критерии за възлагане.

Изменение 1180
Heide Rühle

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

Това следва да се преценява от възлагащия орган. За реставрация на стари сгради 
например тези критерии са също толкова важни, колкото в случая на строителното 
проектиране.

Изменение 1181
Sirpa Pietikäinen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) характеристиките на жизнения 
цикъл;

ба) организацията, квалификацията и 
опита на персонала, на когото е 
възложено изпълнението на въпросната 
поръчка;
бб) безопасността или измеренията, 
включително процедурите по 
гарантиране на качеството, 
терминологията, символите, 
изпитването и методите на 
изпитване, опаковката, 
обозначаването и етикетирането, 
инструкциите за ползване;
бв) правилата за проектиране и 
ценообразуване, условията за 
изпитване, инспекция и приемане на 
строителство и методите или 
технологиите на строителство, 
както и всички други технически 
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условия, които възлагащият орган е в 
състояние да предпише по силата на 
общи или специални нормативни 
актове по отношение на завършено 
строителство и материалите или 
частите, включени в него.

Or. en

Изменение 1182
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) винаги, когато качеството на 
персонала е от решаващо значение за 
изпълнението на поръчката, могат да 
се вземат под внимание организацията, 
квалификацията и опитът на 
персонала, на когото е възложено 
изпълнението на въпросната поръчка, 
вследствие на което след възлагането на 
поръчката този персонал може да се 
замества единствено със съгласието на 
възлагащия орган;

Or. en

Обосновка

Критерият „квалификация и опит на персонала“ следва да се взема предвид само по 
отношение например на услуги с интелектуален характер, при които квалификацията 
и опитът на определено лице са от решаващо значение за постигането на високо 
качество на услугата. Ако е предвиден за всички видове услуги обаче, следва поне да е 
пояснено, че критерият може да се прилага, ако квалификацията и опитът на 
персонала са от решаващо значение за постигането на високо качество на определена 
услуга.
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Изменение 1183
Anna Hedh

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Целта на това изменение е на възлагащите органи да се предоставят по-широки 
възможности да вземат под внимание възлагането на подизпълнители.

Изменение 1184
Jürgen Creutzmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за поръчки за услуги и поръчки, 
включващи строително проектиране, 
могат да се вземат под внимание 
организацията, квалификацията и 

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

персонала, на когото е възложено 
изпълнението на въпросната поръчка, 
вследствие на което след възлагането на 
поръчката този персонал може да се 
замества единствено със съгласието на 
възлагащия орган, който трябва да 
провери дали заместниците осигуряват 
еквивалентна квалификация и опит;

Or. en

Изменение 1185
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 66 – параграф 2 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) критерии за социално устойчив 
процес на производство, които могат 
да включват и наемането на работа 
на лица в неравностойно положение 
или принадлежащи към уязвими 
групи;

Or. en

Изменение 1186
Andreas Schwab

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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участващи пряко в тези процеси и 
характеризират конкретния процес 
за производство или осигуряване на 
заявеното строителство, доставки 
или услуги.

Or. de

Обосновка

Включването на несвързани с поръчката критерии при възлагането ѝ следва да е в 
тясна връзка с предмета на поръчката. В противоречие с това е вземането предвид 
на производствени процеси при определянето на икономически най-изгодната оферта.

Изменение 1187
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 1188
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 66 – параграф 2 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 1189
Heide Rühle

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) конкретния процес за производство 
или осигуряване на заявеното 
строителство, доставки или услуги или 
за всеки друг етап от съответния жизнен 
цикъл по точка 22 от член 2, посочени 
съгласно параграф 4.

Or. en

Обосновка

Крайно усложнена и претрупана формулировка.
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Изменение 1190
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 66 – параграф 2 – буква г) – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези критерии могат да включват 
такива, свързани с човешките 
ресурси, участващи пряко в 
производствения процес, като 
достойни условия, включително 
заплащане, социална закрила, 
безопасност и опазване на здравето, 
равни възможности и равенство 
между половете по отношение на 
персонала, на който е възложено 
производството, заетост на лица в 
неравностойно положение или 
принадлежащи към уязвими групи и 
възможности за обучение за 
работниците, участващи в 
производствения процес.

Or. en

Изменение 1191
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 66 – параграф 2 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) възлагащият орган може да 
включи в критерия за икономически 
най-изгодна оферта и необходимия 
ценови елемент, като определи 
фиксирана цена или разходи, въз 
основа на които икономическите 
оператори ще се конкурират по 
критерии, свързани единствено с 
качеството.

Or. en
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Изменение 1192
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 66 – параграф 2 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) социални критерии като 
осигуряването на достойни условия на 
труд, спазването на 
законодателството в областта на 
здравето и безопасността, 
колективното договаряне, 
равнопоставеност на мъжете и 
жените (например равно заплащане, 
съвместяване на професионалния и 
семейния живот), социалното 
приобщаване, включително 
възможностите за заетост на лица с 
увреждания, лица в неравностойно 
положение или уязвими лица (като 
дългосрочно безработни, роми, 
мигранти или по-млади и по-
възрастни работници), достъп до 
мерки за професионално обучение на 
работното място, участие и 
консултации на потребителите, 
икономическа достъпност, съобразена 
с правата на човека и етична 
търговия;

Or. de

Изменение 1193
Vicente Miguel Garcés Ramón

Предложение за директива
Член 66 – параграф 2 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) характеристики, свързани с 
условията на труд, целящи опазване 
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на здравето на работниците или 
насърчаване на социалната 
интеграция на лицата с увреждания 
или в неравностойно положение сред 
хората, ангажирани с изпълнението 
на поръчката.

Or. es

Изменение 1194
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 66 – параграф 2 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) социални критерии, като 
например, равенство между половете, 
социално приобщаване, включително 
възможности за труд за работници с 
увреждания, в неравностойно или 
уязвимо положение, достъп до 
професионално обучение на 
работното място, консултация и 
участие на потребителите, 
икономическа достъпност;

Or. it

Изменение 1195
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Член 66 – параграф 2 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) социални критерии.

Or. da
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Изменение 1196
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik

Предложение за директива
Член 66 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки могат да 
предвидят възлагането на определени 
видове поръчки да става въз основа на 
икономически най-изгодната оферта 
по параграф 1, буква а) и по 
параграф 2.

заличава се

Or. fr

Изменение 1197
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 66 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки могат да 
предвидят възлагането на определени 
видове поръчки да става въз основа на 
икономически най-изгодната оферта, 
както е посочено в параграф 1, 
буква а) и в параграф 2.

заличава се

Or. de

Изменение 1198
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 66 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки могат да 3. Държавите членки могат да 
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предвидят възлагането на определени 
видове поръчки да става въз основа на 
икономически най-изгодната оферта по 
параграф 1, буква а) и по параграф 2.

предвидят възлагането на определени 
видове поръчки да става въз основа на 
икономически, социално и екологично
най-изгодната оферта по параграф 1, 
буква а) и по параграф 2.

Or. en

Изменение 1199
Anna Hedh

Предложение за директива
Член 66 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки могат да 
предвидят възлагането на определени 
видове поръчки да става въз основа на 
икономически най-изгодната оферта по 
параграф 1, буква а) и по параграф 2.

3. Държавите членки могат да 
предвидят възлагането на определени 
видове поръчки да става въз основа на 
икономически, социално и екологично
най-изгодната оферта по параграф 1, 
буква а) и по параграф 2.

Or. en

Изменение 1200
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Предложение за директива
Член 66 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Критериите за възлагане не дават 
неограничена свобода на избор на 
възлагащия орган. Те гарантират 
възможността за ефективна 
конкуренция и да бъдат придружени 
от изисквания, които позволяват 
представената от оферентите 
информация да се проверява 
ефективно. Възлагащите органи 
ефективно проверяват дали 

заличава се
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офертите отговарят на критериите 
за възлагане въз основа на 
представените от оферентите 
информация и свидетелства.

Or. de

Обосновка

Формулировката на член 66, параграф 4 е неясна и не допринася с нищо в юридическо 
отношение към замисъла на предложения акт. Не става ясно към уреждането на 
какви въпроси иска се стреми Комисията с тези две изречения, тъй като тяхното 
съдържание се покрива напълно от общата забрана за заобикаляне на правилата и 
принципа на прозрачност. Следователно с цел опростяване и повишаване на правната 
сигурност параграфът трябва да отпадне.

Изменение 1201
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 66 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Критериите за възлагане не дават 
неограничена свобода на избор на 
възлагащия орган. Те гарантират 
възможността за ефективна 
конкуренция и да бъдат придружени от 
изисквания, които позволяват 
представената от оферентите 
информация да се проверява ефективно.
Възлагащите органи ефективно 
проверяват дали офертите 
отговарят на критериите за 
възлагане въз основа на 
представените от оферентите 
информация и свидетелства.

4. Критериите за възлагане са
придружени от изисквания, които 
позволяват представената от оферентите 
информация да се проверява ефективно.

Or. en

Изменение 1202
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel
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Предложение за директива
Член 66 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Критериите за възлагане не дават 
неограничена свобода на избор на 
възлагащия орган. Те гарантират 
възможността за ефективна 
конкуренция и да бъдат придружени от 
изисквания, които позволяват 
представената от оферентите 
информация да се проверява ефективно. 
Възлагащите органи ефективно 
проверяват дали офертите отговарят на 
критериите за възлагане въз основа на 
представените от оферентите 
информация и свидетелства.

4. Критериите за възлагане са свързани 
с предмета на поръчката 
(включително невидими 
характеристики на стоки или услуги 
като характеристики на жизнения 
цикъл по точка 22а (нова) от член 2.
Те гарантират възможността за 
ефективна и справедлива конкуренция и 
да бъдат придружени от изисквания, 
които позволяват представената от 
оферентите информация да се проверява 
ефективно. Възлагащите органи 
ефективно проверяват дали офертите 
отговарят на критериите за възлагане 
въз основа на представените от 
оферентите информация и свидетелства.

Or. de

Изменение 1203
Ivo Belet

Предложение за директива
Член 66 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Критериите за възлагане не дават 
неограничена свобода на избор на 
възлагащия орган. Те гарантират 
възможността за ефективна 
конкуренция и да бъдат придружени от 
изисквания, които позволяват 
представената от оферентите 
информация да се проверява ефективно.
Възлагащите органи ефективно 
проверяват дали офертите 
отговарят на критериите за 
възлагане въз основа на 
представените от оферентите 
информация и свидетелства.

4. Критериите за възлагане не дават 
неограничена свобода на избор на 
възлагащия орган. Критериите за 
възлагане, използвани за определяне на 
офертата с най-добро съотношение 
качество—цена, трябва:
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a) да бъдат свързани с предмета на 
поръчката;
б) да гарантират възможността за 
ефективна конкуренция; и
в) да бъдат придружени от изисквания, 
които позволяват представената от 
оферентите информация да се проверява 
ефективно.

Or. en

Изменение 1204
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Предложение за директива
Член 66 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. За „интелектуалните услуги“ 
възлагането обикновено се извършва 
чрез прилагане на критерия, определен 
в първа алинея, буква а); критерият за 
най-ниска цена може да бъде прилаган 
единствено в надлежно обосновани 
случаи на несложни повтарящи се 
услуги, които не изискват
мултидисциплинарни познания.

Or. it

Изменение 1205
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 66 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В случая по параграф 1, буква а) 
възлагащият орган посочва в 
обявлението за поръчката, в поканата за 
потвърждаване на интерес, в 

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

документите за обществената поръчка 
или – при състезателен диалог – в 
описателния документ, относителната 
тежест, която определя за всеки от 
избраните критерии за определяне на 
икономически, социално и екологично
най-изгодната оферта.

Or. en

Изменение 1206
Anna Hedh

Предложение за директива
Член 66 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 1207
Ivo Belet

Предложение за директива
Член 66 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В случая по параграф 1, буква а) 
възлагащият орган посочва в 
обявлението за поръчката, в поканата за 
потвърждаване на интерес, в 

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

документите за обществената поръчка 
или – при състезателен диалог – в 
описателния документ, относителната 
тежест, която определя за всеки от 
използваните критерии за определяне 
на офертата, представляваща най-
доброто съотношение качество—
цена.

Or. en

Изменение 1208
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 67 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Оценката на разходите за целия 
жизнен цикъл включва по 
целесъобразност всеки от следните 
разходи в целия жизнен цикъл на 
продукта, услугата или строителството 
по определението в член 2, точка 22:

1. Оценката на разходите за целия 
жизнен цикъл включва по 
целесъобразност части от или пълния 
размер на следните разходи на 
възлагащия орган или на други 
ползватели в целия жизнен цикъл на 
продукта, услугата или строителството 
по определението в член 2, точка 22: 

Or. en

Обосновка

Оценката на разходите за целия жизнен цикъл следва да започне от момента на 
покупката и да се ограничи до вътрешните разходи. Размерът на външните разходи е 
труден за определяне, а същевременно оценката на разходите за целия жизнен цикъл 
не следва да води до нови препятствия пред свободното движение на стоки и услуги 
на единния пазар. Ето защо външните разходи не трябва да се включват в оценката 
на разходите за целия жизнен цикъл.

Изменение 1209
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 67 – параграф 1 – буква a)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) вътрешните разходи, включително 
разходите, имащи отношение към 
придобиването, като 
производствените разходи, към
използването, като потреблението на 
енергия, разходите за поддръжка, и към 
края на жизнения цикъл, като разходите 
за събиране и рециклиране, и

а) вътрешните разходи, включително 
разходите, имащи отношение към 
придобиването, разходите за
използването като потреблението на 
енергия и на други ресурси, разходите 
за поддръжка и към края на жизнения 
цикъл като разходите за събиране и 
рециклиране, и

Or. en

Обосновка

Следва да се отбележи, че оценката на разходите за целия жизнен цикъл заслужава 
специално внимание. Този критерий не трябва да представлява тежест за МСП, 
които могат да понесат разходи и административна тежест при посочването на 
разходите за целия жизнен цикъл на дадена стока. На практика той може да създаде 
и усложнения, тъй като съществуват различни разрешени методики за определяне на 
разходите.

Изменение 1210
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) вътрешните разходи, включително 
разходите, имащи отношение към 
придобиването, като 
производствените разходи, към 
използването, като потреблението 
на енергия, разходите за поддръжка, и 
към края на жизнения цикъл, като 
разходите за събиране и рециклиране, 
и

а) вътрешните разходи, имащи 
отношение към използването, като 
разходите за поддръжка и ефективно 
използване на ресурсите
(включително за енергийна
ефективност), разходите към края на 
жизнения цикъл и разходите за
събиране, както и разходите за 
социално въздействие, когато имат 
отношение към изпълнението на 
поръчката; вътрешните разходи 
включват също и съображения 
относно разходи за ефективно 
проектиране, планиране и процеси
като използването на електронни 
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средства.

Or. en

Изменение 1211
Riikka Manner

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) вътрешните разходи, включително 
разходите, имащи отношение към 
придобиването, като производствените 
разходи, към използването, като 
потреблението на енергия, разходите за 
поддръжка, и към края на жизнения 
цикъл, като разходите за събиране и 
рециклиране, и

а) вътрешните разходи, включително 
разходите, имащи отношение към 
придобиването, като производствените 
разходи, към използването, като 
потреблението на енергия, разходите за 
поддръжка, и към края на жизнения 
цикъл, като разходите за събиране и 
рециклиране,

Or. en

Изменение 1212
Jürgen Creutzmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) вътрешните разходи, включително 
разходите, имащи отношение към 
придобиването, като 
производствените разходи, към 
използването, като потреблението 
на енергия, разходите за поддръжка, и 
към края на жизнения цикъл, като 
разходите за събиране и рециклиране, 
и

а) разходи, имащи отношение към 
придобиването,

Or. en
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Изменение 1213
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 67 – параграф 1 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) разходи, имащи отношение към
използването, като потреблението 
на енергия и на други ресурси,

Or. en

Изменение 1214
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 67 – параграф 1 – буква аб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) разходи за поддръжка,

Or. en

Изменение 1215
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 67 – параграф 1 – буква ав) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ав) разходи към края на жизнения 
цикъл като разходи за събиране и 
рециклиране;

Or. en

Изменение 1216
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde
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Предложение за директива
Член 67 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Размерът на външните разходи е труден за определяне, а същевременно оценката на 
разходите за целия жизнен цикъл не следва да води до нови препятствия пред 
свободното движение на стоки и услуги на единния пазар. Ето защо външните 
разходи не трябва да се включват в оценката на разходите за целия жизнен цикъл.

Изменение 1217
Heide Rühle

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 1218
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) външните екологични разходи, 
свързани пряко с жизнения цикъл на 
продукта, стига тяхната парична 
стойност да може да се определи и 
провери.

Or. en

Изменение 1219
Pablo Arias Echeverría

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) външни екологични разходи, пряко 
свързани с жизнения цикъл, при условие 
че паричната им стойност може да бъде 
определена и проверена, което може да 
включва разходи във връзка с емисии на 
парникови газове и други замърсители и 
други разходи във връзка със 
смекчаване на изменението на климата.

б) външните екологични разходи, 
пряко свързани с жизнения цикъл,
включително данъците, при условие 
че паричната им стойност може да
може бъде определена и проверена, 
което може да включва разходи във 
връзка с емисии на парникови газове и 
други замърсители и други разходи във 
връзка със смекчаване на изменението 
на климата.

Or. es
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Изменение 1220
Heide Rühle

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Когато възлагащите органи оценяват 
разходите чрез подхода за оценка на 
разходите за целия жизнен цикъл, те 
посочват в документите за 
обществените поръчки данните, които 
оферентите следва да представят, и 
метода, който възлагащият орган ще 
използва за определяне на разходите за 
целия жизнен цикъл. Използваният
метод за оценка на тези разходи за 
целия жизнен цикъл трябва да отговаря 
на следните условия:

Or. en

Изменение 1221
Sari Essayah

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 1222
Jürgen Creutzmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Когато възлагащите органи 
използват подхода за оценка на 
разходите за целия жизнен цикъл, те 
посочват в документите за 
обществените поръчки данните, които 
оферентите следва да представят, и 
метода, който възлагащият орган ще 
използва за определяне на разходите за 
целия жизнен цикъл въз основа на тези 
данни.

Or. en

Изменение 1223
Jürgen Creutzmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Постановяването в настоящата директива на подробни разпоредби относно 
методологията за изчисляване на разходите за целия жизнен цикъл би било 
прекомерно, ако оценката на разходите за целия жизнен цикъл се ограничава до 
вътрешните разходи и започва от момента на покупката, както се изисква по-горе. 
Тъй като вътрешните разходи могат да се определят сравнително лесно въз основа 
на фактически данни, на възлагащите органи следва да се предостави право да 
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използват собствена методология (която все пак трябва да бъде публикувана).

Изменение 1224
Heide Rühle

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) да е въз основа на обективно 
проверими и недискриминиращи 
критерии;

Or. en

Изменение 1225
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 1226
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 67 – параграф 2 – алинея 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да е създадена за многократно или 
непрекъснато приложение;

заличава се

Or. en

Обосновка

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

Изменение 1227
Jürgen Creutzmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да е създадена за многократно или 
непрекъснато приложение;

заличава се

Or. en

Обосновка

Постановяването в настоящата директива на подробни разпоредби относно 
методологията за изчисляване на разходите за целия жизнен цикъл би било 
прекомерно, ако оценката на разходите за целия жизнен цикъл се ограничава до
вътрешните разходи и започва от момента на покупката, както се изисква по-горе. 
Тъй като вътрешните разходи могат да се определят сравнително лесно въз основа 
на фактически данни, на възлагащите органи следва да се предостави право да 
използват собствена методология (която все пак трябва да бъде публикувана).

Изменение 1228
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 67 – параграф 2 – алинея 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да е достъпна за всички 
заинтересовани страни.

заличава се

Or. en

Обосновка

Постановяването в настоящата директива на подробни разпоредби относно 
методологията за изчисляване на разходите за целия жизнен цикъл би било 
прекомерно, ако оценката на разходите за целия жизнен цикъл се ограничава до 
вътрешните разходи и започва от момента на покупката, както се изисква по-горе. 
Тъй като вътрешните разходи могат да се определят сравнително лесно въз основа 
на фактически данни, на възлагащите органи следва да се предостави право да 
използват собствена методология (която все пак трябва да бъде публикувана).

Изменение 1229
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 67 – параграф 2 – алинея 1 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) необходимите данни да могат да 
бъдат осигурени с разумни усилия от 
добросъвестни по правило 
икономически оператори, 
включително оператори от трети 
държави.

Or. en

Изменение 1230
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 67 – параграф 2 – алинея 1 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) необходимите данни да могат да 
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бъдат осигурени с разумни усилия от 
добросъвестни по правило 
икономически оператори.

Or. en

Изменение 1231
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 67 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 1232
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 67 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи позволяват на 
икономическите оператори, в т.ч. 
икономическите оператори от трети 
държави, да прилагат различни 
методологии за установяване на 
разходите за целия жизнен цикъл на 
своето предложение, ако те 

заличава се
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докажат, че въпросната методология 
отговаря на изискванията по букви а), 
б) и в) и е еквивалентна на 
посочената от възлагащия орган 
методология.

Or. en

Обосновка

Постановяването в настоящата директива на подробни разпоредби относно 
методологията за изчисляване на разходите за целия жизнен цикъл би било 
прекомерно, ако оценката на разходите за целия жизнен цикъл се ограничава до 
вътрешните разходи и започва от момента на покупката, както се изисква по-горе. 
Тъй като вътрешните разходи могат да се определят сравнително лесно въз основа 
на фактически данни, на възлагащите органи следва да се предостави право да 
използват собствена методология (която все пак трябва да бъде публикувана).

Изменение 1233
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 67 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Списък с такива законодателни и 
делегирани актове е даден в 
приложение XV. Комисията е 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 89 за 
актуализирането на този списък, 
когато се налагат изменения в него 
поради приемането на ново 
законодателство, отмяната или 
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изменението на съществуващото.

Or. de

Обосновка

Трябва да се приветстват разпоредби, които насърчават включване на разходите за 
жизнения цикъл в процедурата по възлагане на обществена поръчка. Но правното 
задължение се отнася към бъдеща, все още неопределена методология за изчисляване 
на тези разходи и поради нейната непредвидимост към настоящия момент следва да 
се отхвърли.

Изменение 1234
Wim van de Camp

Предложение за директива
Член 67 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. nl

Изменение 1235
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 67 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато обща методология за 
изчисляване на разходите за целия 

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

Or. en

Обосновка

Постановяването в настоящата директива на подробни разпоредби относно 
методологията за изчисляване на разходите за целия жизнен цикъл би било 
прекомерно, ако оценката на разходите за целия жизнен цикъл се ограничава до 
вътрешните разходи и започва от момента на покупката, както се изисква по-горе. 
Тъй като вътрешните разходи могат да се определят сравнително лесно въз основа 
на фактически данни, на възлагащите органи следва да се предостави право да 
използват собствена методология (която все пак трябва да бъде публикувана).

Изменение 1236
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 67 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 1237
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 67 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Комисията определя, посредством 
делегирани актове или в 
законодателството в конкретните 
сектори, общи методологии за 
изчисляване на разходите за целия 
жизнен цикъл на продуктите, когато 
потенциалът за икономии със 
стопанско значение или за 
подобряване на околната среда е 
висок. Когато обща методология за 
изчисляване на разходите за целия 
жизнен цикъл бъде приета като част от 
законодателен акт на Съюза, 
включително чрез делегирани актове 
съгласно законодателството в 
конкретните сектори, тя се прилага, 
когато оценката на разходите за целия 
жизнен цикъл е включена в критериите 
за възлагане по член 66, параграф 1.

Or. en

Изменение 1238
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Предложение за директива
Член 67 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Когато обща методология за 
изчисляване на разходите за целия 
жизнен цикъл, включваща наред с 
останалото външните ефекти за 
околната среда, е въведена като 
задължителна посредством
законодателен акт на Съюза, тя се 
прилага, когато оценката на разходите 
за целия жизнен цикъл е включена в 
критериите за възлагане по член 66, 
параграф 1.

Or. en

Обосновка

От решаващо значение е да бъде приет общ метод за изчисляване на разходите за 
целия жизнен цикъл посредством законодателен акт на Съюза и Комисията да може 
да актуализира само приложение XV. От текста на член 67, параграф 3, втора алинея 
следва да става ясно, че с него на Комисията се предоставя единствено правото да 
приема делегирани актове с цел актуализиране на приложение XV. При никакви 
обстоятелства текстът не представлява основание за Комисията да приема 
делегирани актове за определяне на задължителна методология за изчисляване на 
разходите за целия жизнен цикъл.

Изменение 1239
Wim van de Camp

Предложение за директива
Член 67 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Списък с такива законодателни и 
делегирани актове е даден в 
приложение XV. Комисията е 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 89 за 
актуализирането на този списък, 
когато се налагат изменения в него 
поради приемането на ново 

заличава се
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законодателство, отмяната или 
изменението на съществуващото.

Or. nl

Изменение 1240
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 67 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Списък с такива законодателни и 
делегирани актове е даден в 
приложение XV. Комисията е 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 89 за 
актуализирането на този списък, 
когато се налагат изменения в него 
поради приемането на ново 
законодателство, отмяната или 
изменението на съществуващото.

заличава се

Or. en

Обосновка

Постановяването в настоящата директива на подробни разпоредби относно 
методологията за изчисляване на разходите за целия жизнен цикъл би било 
прекомерно, ако оценката на разходите за целия жизнен цикъл се ограничава до 
вътрешните разходи и започва от момента на покупката, както се изисква по-горе. 
Тъй като вътрешните разходи могат да се определят сравнително лесно въз основа 
на фактически данни, на възлагащите органи следва да се предостави право да 
използват собствена методология (която все пак трябва да бъде публикувана).

Изменение 1241
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 67 – параграф 3 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Списък с такива законодателни и 
делегирани актове е даден в 
приложение XV. Комисията е 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 89 за 
актуализирането на този списък, когато 
се налагат изменения в него поради 
приемането на ново законодателство, 
отмяната или изменението на 
съществуващото.

Списък с такива законодателни актове е 
даден в приложение XV. Комисията е 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 89 за 
актуализирането на този списък, когато 
се налагат изменения в него поради 
приемането на ново законодателство, 
отмяната или изменението на 
съществуващото.

Or. en

Изменение 1242
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 67 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Списък с такива законодателни и 
делегирани актове е даден в 
приложение XV. Комисията е 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 89 за 
актуализирането на този списък, 
когато се налагат изменения в него 
поради приемането на ново 
законодателство, отмяната или 
изменението на съществуващото.

Списък с такива законодателни актове е 
даден в приложение XV.

Or. en

Изменение 1243
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 68 – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Пречки пред възлагането Отказ от възлагане на поръчката

Or. fr

Изменение 1244
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 68 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи не възлагат
поръчката на оферента, подал най-
добрата оферта, когато е изпълнено 
едно от следните условия:

Възлагащите органи са свободни да не 
продължат дадена процедура за 
възлагане на обществена поръчка. 
Решението за отказ от възлагане на 
поръчката трябва да бъде 
мотивирано и съобщено на всички 
кандидати и оференти.
При всички случаи възлагащите органи 
не могат да възложат поръчката на 
оферента, подал най-добрата оферта, 
когато е изпълнено едно от следните 
условия:

Or. fr

Изменение 1245
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 69

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 69 заличава се
Оферти с необичайно ниска стойност
1. Възлагащите органи изискват от 
икономическите оператори да 
обяснят обявената от тях цена или 



PE492.860v01-00 100/176 AM\908713BG.doc

BG

начислените разходи, когато са 
изпълнени всички долупосочени 
условия:
а) цената или начислените разходи са 
с повече от 50 % по-ниски от 
средната цена или разходи на 
останалите оферти;
б) цената или начислените разходи са 
с повече от 20 % по-ниски от цената 
или разходите на втората най-ниска 
оферта;
в) подадени са най-малко пет оферти.
2. Когато стойността по офертите 
изглежда необичайно ниска по други 
причини, възлагащите органи също 
могат да поискат такива обяснения.
3. Обясненията по параграфи 1 и 2 
могат по-конкретно да се отнасят 
до:
а) ефективността на строителния 
метод, производствения процес или 
на предоставените услуги;
б) избраните технически решения или 
наличието на изключително 
благоприятни условия за оферента за 
изпълнение на строителството или 
за доставката на стоки или 
предоставянето на услуги;
в) оригиналността на решението, 
предложено от оферента, относно 
строителството, доставките или 
услугите;
г) спазването, най-малко в 
еквивалентна степен, на задължения, 
установени от законодателството на 
Съюза в областта на социалното, 
трудовото или екологичното право, 
или на разпоредбите на 
международното социално или 
екологично право, изброени в 
приложение XI, или където това не е 
приложимо – други разпоредби, 
осигуряващи еквивалентно ниво на 
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защита;

д) възможността оферентът да 
получи държавна помощ.
4. Възлагащият орган проверява 
предоставената информация, като се 
консултира с оферента. Той може да 
отхвърли офертата само когато 
представените доказателства не 
оправдават ниското ниво на цената 
или начислените разходи, като се 
отчитат елементите по параграф 3. 
Възлагащите органи отхвърлят 
офертата, когато са установили, че 
нейната стойност е необичайно 
ниска, защото не изпълнява 
задълженията, установени от 
законодателството на Съюза в 
областта на социалното, трудовото 
или екологичното право, или 
разпоредбите на международното 
социално или екологично право, 
изброени в приложение XI.
5. Когато възлагащ орган установи, че 
една оферта е с необичайно ниска 
стойност, защото оферентът е 
получил държавна помощ, тя може 
да бъде отхвърлена само на това 
основание след консултация с 
оферента, когато последният не 
може да докаже в достатъчен срок, 
определен от възлагащия орган, че 
въпросната помощ е съвместима с 
вътрешния пазар по смисъла на член 
107 от Договора. Когато възлагащият 
орган отхвърли оферта при тези 
обстоятелства, той информира 
Комисията за това.
6. При поискване държавите членки 
предоставят на други държави членки 
в съответствие с член 88 всяка 
информация, имаща отношение към 
свидетелствата и документите, 
представени във връзка с данните, 
изброени в параграф 3.
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Or. en

Изменение 1246
Peter Simon

Предложение за директива
Член 69 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Възлагащите органи изискват от 
икономическите оператори да 
обяснят обявената от тях цена или 
начислените разходи, когато са 
изпълнени всички долупосочени 
условия:

заличава се

а) цената или начислените разходи са 
с повече от 50 % по-ниски от 
средната цена или разходи на 
останалите оферти;
б) цената или начислените разходи са 
с повече от 20 % по-ниски от цената 
или разходите на втората най-ниска 
оферта;
в) подадени са най-малко пет оферти.

Or. de

Обосновка

Възстановяване на формулировката от действащата понастоящем директива.

Изменение 1247
Wim van de Camp

Предложение за директива
Член 69 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Възлагащите органи изискват от 
икономическите оператори да 
обяснят обявената от тях цена или 

1. Ако за определена поръчка 
изглежда, че офертите са необичайно 
ниски във връзка с услугите, които ще 
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начислените разходи, когато са 
изпълнени всички долупосочени 
условия:

се предоставят, възлагащият орган, 
преди да може да отхвърли тези 
оферти, изисква писмени уточнения 
на съставните елементи на 
офертата, които той приема за 
релевантни.
Тези уточнения може по-специално да 
се отнасят до:

Or. nl

Изменение 1248
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 69 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Възлагащите органи изискват от 
икономическите оператори да обяснят 
обявената от тях цена или начислените 
разходи, когато са изпълнени всички
долупосочени условия:

1. Възлагащите органи изискват от 
икономическите оператори да обяснят 
обявената от тях цена или начислените 
разходи, ако е изпълнено поне едно от
долупосочените условия:

Or. en

Обосновка

Изглежда нецелесъобразно да се изисква изпълнението на всички условия, за да се 
установи, че цената е необичайно ниска. Често за необичайно ниска цена е 
достатъчно да е налице само една от тези ситуации.

Изменение 1249
Lara Comi

Предложение за директива
Член 69 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Възлагащите органи изискват от 
икономическите оператори да обяснят 
обявената от тях цена или начислените 

1. Възлагащите органи изискват от 
икономическите оператори да обяснят 
обявената от тях цена или начислените 
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разходи, когато са изпълнени всички 
долупосочени условия:

разходи, когато са подадени са най-
малко пет оферти или
алтернативно:

Or. it

Изменение 1250
Anna Hedh

Предложение за директива
Член 69 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Възлагащите органи изискват от 
икономическите оператори да обяснят 
обявената от тях цена или начислените 
разходи, когато са изпълнени всички 
долупосочени условия:

1. Възлагащите органи изискват от 
икономическите оператори да обяснят 
обявената от тях цена или начислените 
разходи, когато едно от всички 
долупосочени условия е изпълнено:

Or. en

Изменение 1251
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) цената или начислените разходи са с 
повече от 30 % по-ниски от средната 
цена или разходи на останалите оферти;

Or. de

Обосновка

Посоченият по-нисък размер на начислените разходи следва да бъде намален на 30 % 
от средната цена на останалите оферти.
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Изменение 1252
Wim van de Camp

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) ефективността на строителния 
метод, на производствения процес 
или на предоставените услуги;

Or. nl

Изменение 1253
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 1254
Marc Tarabella

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) цената или начислените разходи са с 
повече от 30 % по-ниски от средната 
цена или разходи на останалите оферти;

Or. fr
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Изменение 1255
Lara Comi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) цената или начислените разходи са с
30 % по-ниски от средната цена или 
разходи на останалите оферти;

Or. it

Изменение 1256
Raffaele Baldassarre

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) цената или начислените разходи са с 
повече от 30 % по-ниски от средната 
цена или разходи на останалите оферти

Or. it

Изменение 1257
Anna Hedh

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) цената или начислените разходи са с 
повече от 25 % по-ниски от средната 
цена или разходи на останалите оферти;

Or. en
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Изменение 1258
Jürgen Creutzmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) цената или начислените разходи са с 
повече от 30 % по-ниски от средната 
цена или разходи на останалите оферти;

Or. en

Обосновка

Случаите, при които тези условия са изпълнени, са изключително редки. Условията 
следва да бъдат по-малко рестриктивни, за да може членът да изпълнява целта си.

Изменение 1259
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 69 – параграф 1 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) цената или разходите, посочени в 
дадена оферта, са с най-малко 40 % 
по-ниски от надлежно изчислените 
от възлагащия орган цена или разходи, 
като се вземат предвид дължимите 
данъци;

Or. en

Изменение 1260
Raffaele Baldassarre

Предложение за директива
Член 69 – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. it

Изменение 1261
Wim van de Camp

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) избраните технически решения 
и/или наличието на изключително 
благоприятни условия за оферента за 
изпълнение на строителството или
за доставката на стоки или 
предоставянето на услуги;

Or. nl

Изменение 1262
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) цената или разходите, посочени в 
дадена оферта, са с най-малко 20 % 
по-ниски от цената или разходите на 
втората най-ниска оферта;

Or. en
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Изменение 1263
Anna Hedh

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 1264
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, Anna 
Maria Corazza Bildt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Изглежда нецелесъобразно да се изисква наличие на пет оферти, за да се установи, че 
цената е необичайно ниска.

Изменение 1265
Lara Comi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. it
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Изменение 1266
Anna Hedh

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 1267
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas
Schwab

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подадени са най-малко пет оферти. в) подадени са най-малко три оферти.

Or. de

Обосновка

Обяснение на обявената цена следва да се изисква при най-малко три подадени 
оферти.

Изменение 1268
Wim van de Camp

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подадени са най-малко пет оферти. в) оригиналността на проекта, 
предложен от оферента;

Or. nl
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Изменение 1269
Marc Tarabella

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подадени са най-малко пет оферти. в) подадени са най-малко три оферти.

Or. fr

Изменение 1270
Jürgen Creutzmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подадени са най-малко пет оферти. в) подадени са най-малко три оферти.

Or. en

Обосновка

Случаите, при които тези условия са изпълнени, са изключително редки. Условията 
следва да бъдат по-малко рестриктивни, за да може членът да изпълнява целта си.

Изменение 1271
Wim van de Camp

Предложение за директива
Член 69 – параграф 1 – букви ва) и вб) (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) съвместимост с разпоредбите, 
свързани със защита на заетостта и 
условията на заетост, които са в 
сила на мястото на изпълнение на 
поръчката;
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вб) възможността оферентът да 
получи държавна помощ.

Or. nl

Изменение 1272
Barbara Weiler

Предложение за директива
Член 69 – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) цената е по-ниска от 
установените в законодателството 
или колективните трудови договори 
минимални заплати заедно с 
добавките и социално-
осигурителните вноски.

Or. de

Изменение 1273
Barbara Weiler

Предложение за директива
Член 69 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 1274
Wim van de Camp
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Предложение за директива
Член 69 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Възлагащият орган проверява 
съставните елементи, като 
провежда консултации с оферента и 
взема предвид представените 
обяснения.

Or. nl

Изменение 1275
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 69 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Възлагащите органи също могат да 
поискат обяснения относно цената 
или разходите, посочени в дадена 
оферта, когато са изпълнени условия, 
различни от посочените в параграф 1, 
например ако цената или разходите, 
посочени в офертата, са значително 
по-ниски от цените или разходите, 
посочени в други оферти, или от цена 
или разходи, изчислени от възлагащия 
орган, и ако вероятността цената 
или разходите да са необичайно ниски 
е много голяма.

Or. en

Обосновка

Изглежда целесъобразно на възлагащите органи да се разреши да изискват обяснение 
с цел да установят дали дадена цена е необичайно ниска и в други ситуации, освен в 
предвидените по параграф 1. Освен това е препоръчително да се дадат някои примери 
за такива допълнителни случаи.
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Изменение 1276
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 69 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а) 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 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 
съответно спрямо минималните 
равнища, установени от 
съответното трудово 
законодателство.

Or. es

Изменение 1277
Wim van de Camp

Предложение за директива
Член 69 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Когато възлагащ орган установи, че 
една оферта е с необичайно ниска 
стойност, защото оферентът е 
получил държавна помощ, тя може да 
бъде отхвърлена само на това 
основание след консултация с 
оферента, когато последният не 
може да докаже в рамките на 
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достатъчен срок, определен от 
възлагащия орган, че въпросната 
помощ е предоставена законно. 
Когато възлагащият орган отхвърли 
оферта при тези обстоятелства, той 
информира Комисията за това.

а) ефективността на строителния 
метод, на производствения процес 
или на предоставените услуги;
б) избраните технически решения или 
наличието на изключително 
благоприятни условия за оферента за 
изпълнение на строителството или 
за доставката на стоки или 
предоставянето на услуги;
в) оригиналността на решението, 
предложено от оферента, относно 
строителството, доставките или 
услугите;
г) спазването, най-малко в 
еквивалентна степен, на задължения, 
установени от законодателството на 
Съюза в областта на социалното, 
трудовото или екологичното право,
или на разпоредбите на 
международното социално или 
екологично право, изброени в 
приложение XI, или където това не е 
приложимо — други разпоредби, 
осигуряващи еквивалентно ниво на 
защита;
д) възможността оферентът да получи 
държавна помощ.

Or. nl

Обосновка

Изискването за проверка на оферти с необичайно ниска стойност увеличава 
тежестта както върху възлагащите органи, така и върху предприемачите.

Изменение 1278
Peter Simon
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Предложение за директива
Член 69 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Ако за определена поръчка 
изглежда. че офертите са необичайно 
ниски във връзка със
строителството, стоките или 
услугите, преди да може да отхвърли
тези оферти възлагащият орган 
изисква писмени уточнения на 
съставните елементи на офертата,
които той приема за релевантни.
Съответните обяснения могат по-
конкретно да се отнасят до:

Or. de

Обосновка

Възстановяване на формулировката от действащата понастоящем директива.

Изменение 1279
Peter Simon

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) избраните технически решения или
наличието на изключително 
благоприятни условия за оферента за 
изпълнение на строителството или за 
доставката на стоки или предоставянето 
на услуги;

б) избраните технически решения и/или
наличието на изключително 
благоприятни условия за оферента за 
изпълнение на строителството или за 
доставката на стоки или предоставянето 
на услуги;

Or. de

Обосновка

Възстановяване на формулировката от действащата понастоящем директива.
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Изменение 1280
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) спазването на задължения, 
установени от законодателството на 
Съюза в областта на екологичното 
право или на 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 от националните законови, 
подзаконови или административни 
разпоредби, арбитражните решения, 
колективното договаряне и 
колективните трудови договори, 
както и от разпоредбите на 
международното трудово право,
изброени в приложение ХІ, което се 
прилага на мястото на извършване на 
строителството, услугата или 
доставката (тези задължения следва 
също така да се прилагат в случаи от 
трансграничен характер, когато 
работници от една държава членка 
предоставят услуги в друга държава 
членка), или където това не е 
приложимо – други разпоредби, 
осигуряващи еквивалентно ниво на 
защита;

Or. de

Изменение 1281
Peter Simon

Предложение за директива
Член 69 – параграф 3 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) спазването на разпоредбите за 
закрила на заетостта и условията на 
труд, които са в сила на мястото на 
изпълнение на поръчката;

Or. de

Обосновка

Възстановяване на формулировката от действащата понастоящем директива.

Изменение 1282
Sirpa Pietikäinen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 1283
Anna Hedh

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) спазването на разпоредбите, свързани 
със закрилата на заетостта и 
условията на труд, които са в сила на 
мястото на извършване на
строителството, услугата или 
доставката;

Or. en

Изменение 1284
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) спазването, най-малко в еквивалентна 
степен, на задължения, установени от 
законодателството на Съюза в областта 
на социалното, трудовото или 
екологичното право, или на 
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 
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работниците. Тези разпоредби 
включват:
i) 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);
ii) здравословни и безопасни условия на 
труд;
iii) работно време;
iv) заплати;
v) социално осигуряване.

Or. en

Изменение 1285
Peter Simon

Предложение за директива
Член 69 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. de

Обосновка

Възстановяване на формулировката от действащата понастоящем директива.

Изменение 1286
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 69 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Възлагащият орган проверява 
предоставената информация, като се 
консултира с оферента.

Or. en

Изменение 1287
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 69 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Възлагащите органи отхвърлят 
офертата, когато са установили, че 
нейната стойност е необичайно ниска, 
защото цената или разходите, 
посочени в офертата, не покриват 
разходите за производство на 
продукта, за предоставяне на 
услугите или за извършване на 
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социално или екологично право, 
изброени в приложение XI.

строителството, предмет на 
обществената поръчка, като се 
отчитат икономическите условия, и
по-конкретно ако офертата не 
изпълнява задълженията, установени от 
законодателството на Съюза в областта 
на социалното, трудовото или 
екологичното право, или разпоредбите 
на международното социално или 
екологично право, изброени в 
приложение XI.

Or. en

Обосновка

От съображения за правна сигурност възлагащите органи следва да бъдат задължени 
да отхвърлят офертата, когато установят, че посочената цена не покрива 
разходите на икономическия оператор. Трябва да се подчертае, че офертите с 
необичайно ниска стойност — по-специално тези, които не гарантират 
възстановяването на разходите за производство на продуктите, за предоставяне на 
услугите или за извършване на строителството, предмет на обществената поръчка 
— са един от основните фактори, които могат да застрашат изпълнението на 
обществените поръчки в ущърб на обществения интерес.

Изменение 1288
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 69 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 1289
Anna Hedh

Предложение за директива
Член 69 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Възлагащите органи отхвърлят 
офертата, когато са установили, че 
нейната стойност е необичайно ниска, 
защото не изпълнява задълженията, 
установени от законодателството на 
Съюза или от национални 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

Изменение 1290
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Предложение за директива
Член 69 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Възложителите отхвърлят офертата, 
когато са установили, че нейната 
стойност е необичайно ниска, защото не 
изпълнява задълженията, установени от 
законодателството на Съюза в областта 
на социалното, трудовото или 
екологичното право, или 
задълженията, свързани с условията 
на труд, в които се осъществяват 
производствени процеси, по веригата 
на доставки, съгласно посоченото в 
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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;
д) социално осигуряване.

Or. en

Изменение 1291
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 69 – параграф 4 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи отхвърлят 
офертата и когато са установили, че 
обявената в нея цена или 
начислените разходи са необичайно 
ниски спрямо разходите, които 
оферентът трябва да покрие, а 
приемането на офертата би укрепило 
пазарната позиция на оферента по 
начин, който ще доведе до нарушаване 
на конкуренцията на вътрешните 
пазари.
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Or. en

Изменение 1292
Peter Simon

Предложение за директива
Член 69 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато възлагащ орган установи, че 
една оферта е с необичайно ниска 
стойност, защото оферентът е получил 
държавна помощ, тя може да бъде 
отхвърлена само на това основание след 
консултация с оферента, когато 
последният не може да докаже в 
достатъчен срок, определен от 
възлагащия орган, че въпросната помощ 
е съвместима с вътрешния пазар по 
смисъла на член 107 от Договора. 
Когато възлагащият орган отхвърли 
оферта при тези обстоятелства, той 
информира Комисията за това.

5. Когато възлагащ орган установи, че 
една оферта е с необичайно ниска 
стойност, защото оферентът е получил 
държавна помощ, тя може да бъде 
отхвърлена само на това основание след 
консултация с оферента, когато 
последният не може да докаже в 
достатъчен срок, определен от 
възлагащия орган, че въпросната помощ 
е предоставена законно. Когато 
възлагащият орган отхвърли оферта при 
тези обстоятелства, той информира 
Комисията за това.

Or. de

Обосновка

Възстановяване на формулировката от действащата понастоящем директива.

Изменение 1293
Lara Comi

Предложение за директива
Член 69 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а Възлагащите органи автоматично 
изключват офертите, в които 
стойността на предлаганите
отстъпки е с 50 % по-висока от 
средната цена за всички подадени 
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оферти.

Or. it

Изменение 1294
Raffaele Baldassarre

Предложение за директива
Член 69 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Възлагащите органи автоматично 
изключват офертите, които 
стойността на предлаганите
отстъпки е с 40 % по-висока от 
средната цена за всички подадени 
оферти.

Or. it

Изменение 1295
Peter Simon

Предложение за директива
Член 69 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. При поискване държавите членки 
предоставят на други държави членки 
в съответствие с член 88 всяка 
информация, имаща отношение към 
свидетелствата и документите, 
представени във връзка с данните, 
изброени в параграф 3.

заличава се

Or. de

Обосновка

Възстановяване на формулировката от действащата понастоящем директива.
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Изменение 1296
Malcolm Harbour

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Когато, след като е проверил 
обясненията на оферента, 
възлагащият орган възнамерява да 
приеме оферта с необичайно ниска 
стойност, чийто предмет са 
доставки и/или услуги с произход 
извън Съюза, при която стойността 
на необхванатите доставки или 
услуги надвишава 50 % от общата 
стойност на доставките или 
услугите, съставляващи офертата, 
той уведомява писмено останалите 
оференти за това, включително за 
причините за необичайно ниския 
профил на обявената цена или 
начислените разходи.
Възлагащият орган може да не 
оповести определени сведения, ако 
оповестяването им би 
възпрепятствало правоприлагането, 
ако по друг начин противоречи на 
обществения интерес, ако би увредило 
законните търговски интереси на 
икономическите оператори —
публични или частни, или ако може 
да засегне лоялната конкуренция 
между тях.

Or. en

Изменение 1297
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 69а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 69а
Оферти с необичайно ниска стойност
1. Ако за дадена о поръчка офертите 
се окажат с необичайно ниски цени 
по отношение на стоките, 
строителството или услугите, 
възлагащият орган, преди да може да 
отхвърли тези оферти, изисква 
уточнения в писмен вид относно 
съставните елементи на офертата, 
които той сметне за уместни. Тези 
уточнения могат по-специално да се 
отнасят до:
а) ефективността на строителния 
метод, производствения процес или 
на предоставените услуги;
б) избраните технически решения 
и/или наличието на изключително 
благоприятни условия за оферента за 
изпълнение на строителството, 
доставката на стоки или 
предоставянето на услуги;
в) оригинално решение, предложено 
от оферента относно
строителството, доставките или 
услугите;
г) съответствието с разпоредбите, 
свързани със защита на заетостта и 
условията на труд, които са в сила 
там, където се изпълнява поръчката;
д) възможността оферентът да 
получи държавна помощ.
2. Възлагащият орган проверява 
съставните елементи, като 
провежда консултации с оферента,
като взема предвид представените 
доказателства.
3. Когато стойността по офертите 
изглежда необичайно ниска по други 
причини, възлагащите органи също 
могат да поискат такава 
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информация.
4. Когато възлагащият орган 
установи, че офертата е с 
необичайно ниска цена, тъй като 
оферентът е получил държавна 
помощ, офертата може да бъде 
отхвърлена само на това основание 
единствено след консултации с 
оферента, когато последният не 
може да докаже в достатъчен срок, 
определен от възлагащия орган, че 
съответната помощ е предоставена 
на законно. Когато възлагащият 
орган отхвърли оферта при тези 
обстоятелства, той информира 
Комисията за това.

Or. en

Обосновка

Това е член 55 от действащата Директива 2004/18/ЕО — не е необходимо да бъде 
променян. Точка 3 произтича от предложената директива COM(2011)0896 
окончателен (член 68, параграф 2).

Изменение 1298
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 69а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 69а
Оферти, които обхващат продукти с 

произход от трети държави
1. Настоящият член се прилага към 
оферти, които обхващат продукти с 
произход от трети държави, с които 
Съюзът не е сключил, независимо 
дали многостранно или двустранно,
споразумение, което да гарантира 
съпоставим и ефективен достъп на
предприятията от Общността до 
пазарите на тези трети държави. 
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Товa не накърнява задълженията нa 
Съюза или неговите държави членки 
по отношение нa трети държави.
2. Възлагащите органи могат да 
изискват от оферентите да 
представят информация за произхода 
и стойността на стоките и 
услугите, предложени в офертата. 
Всяка оферта, представена за 
възлагане на поръчка за доставка, при 
която стойността на продуктите с 
произход от трети държави, 
определена в съответствие с 
Регламент (ЕИО) № 2913/92 на 
Съвета от 12 октомври 1992 г. 
относно създаване на Митнически 
кодекс на Общността, надхвърля 50 % 
от съвкупната стойност на 
продуктите или услугите, които 
съставляват офертата, може да бъде 
отхвърлена при следните условия.
3. По искане на възлагащите органи 
Комисията преценява дали да одобри
— за поръчките с прогнозна стойност 
по-голяма или равна на 5 000 000 EUR 
без данък върху добавената стойност 
(ДДС)— изключване от процедурите 
по възлагане на обществени поръчки 
на офертите, с които се предлагат
доставки или услуги с произход извън 
Съюза, ако стойността на стоките и 
услугите с произход от държава, с 
която Съюзът не е сключил 
международно споразумение в 
областта на обществените поръчки, 
включващо ангажименти за достъп 
до пазара, или на стоките и услугите 
с произход от държава, с която 
Съюзът е сключил подобно 
споразумение, но по отношение на 
които то не се прилага, надхвърля 
50 % от съвкупната стойност на 
стоките или услугите, съставляващи 
офертата.
4. За поръчките по параграф 3 
Комисията приема акт за изпълнение 
за одобрение на планираното 
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изключване. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане.
5. Когато приема актовете за 
изпълнение съгласно параграф 4, 
Комисията одобрява планираното 
изключване в следните случаи:
а) когато международното 
споразумение за достъп до пазара в 
областта на обществените поръчки 
между Съюза и държавата, от която 
произхождат стоките и/или 
услугите, съдържа наложени от 
Съюза изрични ограничителни 
условия за достъпа до пазара за 
стоките и/или услугите, за които се 
планира изключване;
б) когато няма споразумение по 
буква а) и третата държава 
поддържа ограничителни мерки при 
възлагането на поръчки, поради което 
липсва значителна степен на 
взаимност при отварянето на пазара 
между Съюза и съответната трета 
държава.
За целите на буква б) се смята, че 
значителна степен на взаимност 
липсва, когато ограничителните 
мерки при възлагането на поръчки 
водят до тежка и трайна 
неравнопоставеност за икономически 
оператори, стоки и услуги от Съюза.
При приемането на актове за 
изпълнение съгласно параграф 6 
Комисията не одобрява планирано 
изключване, когато то би довело до 
неспазване на задълженията за 
осигуряване на достъп до пазара, 
които Съюзът е поел в 
международните си споразумения.
6. Когато преценява дали липсва 
значителна степен на взаимност, 
Комисията проучва следните 
аспекти:
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а) до каква степен 
законодателството в областта на 
обществените поръчки на 
съответната държава осигурява 
прозрачност съгласно 
международните норми в тази 
област и не допуска неравнопоставено 
третиране на икономически 
оператори, стоки и услуги от Съюза;
б) до каква степен публичните органи 
и/или отделните възложители 
поддържат или възприемат спрямо 
икономически оператори, стоки и 
услуги от Съюза практики на 
неравнопоставено третиране.
7. Възлагането на поръчки на 
икономически оператор в нарушение 
на актовете за изпълнение на 
Комисията, приети съгласно 
параграф 4 при планирано изключване, 
нотифицирано от възлагащите 
органи, се обявява за недействително 
по смисъла на Директива 2007/66/EО.

Or. en

Изменение 1299
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp, Constance Le Grip

Предложение за директива
Член 69а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 69а
Оферти, които обхващат продукти с 

произход от трети държави
1. Настоящият член се прилага към 
оферти, които обхващат продукти с 
произход от трети държави, с които 
Съюзът не е, независимо дали 
многостранно или двустранно
споразумение, което да гарантира 
сравним и ефективен достъп на 
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предприятия от Съюза до пазарите 
на тези трети държави. Товa не 
накърнява задълженията нa Съюза 
или неговите държави членки по 
отношение нa трети държави.
2. Всякa офертa, която е предложенa 
зa възлагането нa поръчкa зa 
доставкa, може дa бъде отхвърленa, 
когато съотношението нa 
продуктите с произход от трети 
държави, както се определя в 
съответствие с Регламент (ЕИО) 
№ 2913/92 нa Съветa от 12 октомври 
1992 г. относно създаване нa 
Митнически кодекс нa 
Общносттa[1], надхвърля 50 % от 
съвкупнатa стойност нa продуктите, 
които съставляват офертатa. Зa 
целите нa настоящия член 
софтуерът, който се ползвa в 
оборудването нa 
телекомуникационнатa мрежa, се 
приемa зa продукт.
3. При спазване на втора алинея, 
когато две или повече оферти са 
еквивалентни предвид критериите за 
възлагане на поръчката, определени в 
член 66, предпочитание се дава на 
тези оферти, които не могат да 
бъдат отхвърлени по силата на 
параграф 2. Цените на тези оферти 
се приемат за еквивалентни за 
целите на настоящия член, ако 
разликата в цените не надвишава 3 %.
Въпреки това дадена оферта не може 
да бъде предпочетена пред друга по 
силата на първа алинея, когато 
нейното приемане би задължило 
възложителя да придобие оборудване, 
което има технически качества, 
различни от тези на наличното 
оборудване, което води до 
несъвместимост, технически 
трудности при работата и 
поддръжката или до прекомерни 
разходи.
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4. За целите на настоящия член тези 
трети държави, до които се 
разпростират ползите от 
разпоредбите на настоящата 
директива по силата на решение на 
Съвета в съответствие с параграф 1, 
не се вземат предвид при 
определянето на съотношението, 
посочено в параграф 2, на продукти с 
произход от трети държави.
5. Комисията представя годишен 
доклад на Европейския парламент и 
на Съвета за първи път през втората 
половина на първата година след 
влизането в сила на настоящата 
директива относно напредъка, който 
е постигнат в многостранните или 
двустранните преговори, във връзка с 
достъпа на предприятията от Съюза 
до пазарите на трети държави в 
областите от приложното поле на 
настоящата директива, относно 
всеки резултат, който такива 
преговори може да са постигнали, и 
относно практическото изпълнение 
на всички споразумения, които са 
били сключени.
Европейският парламент и Съветът 
могат, в съответствие с 
обикновената законодателна 
процедура, да изменят разпоредбите 
на настоящия член в контекста на 
това развитие.
[1] OВ L 302, 19.10.1992 г, стр. 1.

Or. en

Изменение 1300
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 69а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 69а
Оферти, които обхващат продукти с 

произход от трети държави
1. Настоящият член се прилага към 
оферти, които обхващат продукти 
или услуги с произход от трети 
държави, с които Съюзът не е 
сключил, независимо дали 
многостранно или двустранно,
споразумение, което да гарантира 
съпоставим и ефективен достъп на 
предприятия от ЕС на пазарите на 
тези трети държави. Този член се 
прилага също към оферти, които 
включват продукти или услуги с 
произход от трети държави, 
подлежащи на ограничително условие 
по отношение на достъпа до 
европейския пазар въз основа на 
международни споразумения за 
обществените поръчки, сключени от 
Съюза (двустранни споразумения за 
свободна търговия или 
Многостранното споразумение за 
обществените поръчки). Товa не 
накърнява задължениятa нa Съюза 
или неговите държави членки по 
отношение нa трети държави.
2. Всяка оферта, представена за 
възлагане на поръчка за доставки, 
може да бъде отхвърлена, когато 
стойността на продуктите с 
произход от трети държави, 
определени в съответствие с 
Регламент (ЕИО) № 2913/92 на 
Съвета от 12 октомври 1992 г. 
относно създаване на Митнически 
кодекс на Общността, надхвърля 50 % 
от общата стойност на продуктите 
или услугите, които съставляват 
офертата. Зa целите нa настоящия 
член софтуерът, който се ползвa в 
оборудването нa 
телекомуникационнатa мрежa, се 
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приемa зa продукт.
3. При спазване нa вторa алинея, 
когато две или повече оферти сa 
равнозначни в светлинатa нa 
критериите зa възлагане нa 
поръчкатa, определени в член 66, ще 
се предпочетат тези оферти, които 
не могат дa бъдат отхвърлени 
съобразно параграф 2. Цените нa тези 
оферти се приемат зa равнозначни зa 
целите нa настоящия член, ако 
разликатa в цените не надвишавa 3 %.
При все товa, даденa офертa нямa дa 
се предпочете пред другa съобразно 
първa алинея, когато нейното 
приемане би задължило възложителя 
дa придобие оборудване, което имa 
технически качествa, различни от 
тези нa наличното оборудване, което 
води до несъвместимост, технически 
трудности при работатa и 
поддръжкатa или до 
непропорционални разходи.
4. Зa целите нa настоящия член при 
определянето нa продуктите и 
услугите с произход от трети 
държави, посочени в параграф 2, нямa 
дa бъдат взети предвид тези трети 
държави, до които се разпростират 
ползите от разпоредбите нa 
настоящатa директивa по силатa нa 
решение нa Съветa в съответствие с 
параграф 1.
5. Комисиятa предоставя годишен 
доклад нa Европейския парламент и 
на Съветa, с начало от вторатa 
половинa нa първатa годинa след 
влизането в силa нa настоящатa 
директивa, относно напредъкa, който 
е постигнат в многостранните или 
двустранните преговори по 
отношение на достъпa нa 
предприятиятa нa Съюза до пазарите 
нa трети държави в областите от 
обхватa нa настоящатa директивa, 
относно всеки резултат, който 
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такивa преговори може дa сa 
постигнали и относно ефективното 
изпълнение нa всички споразумения, 
които сa били сключени.
Европейският парламент и Съветът, 
като действат в съответствие с 
обикновената законодателна 
процедура, могат, в зависимост от 
развитието на тези процеси, да 
променят разпоредбите на 
настоящия член.

Or. fr

Обосновка

В очакване на приемането на регламент относно реципрочността е уместно временно 
да се запазят настоящите разпоредби в законодателството относно обществените 
поръчки.

Изменение 1301
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 69а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 69а
Когато възлагащ орган предвижда да 
приеме необичайно ниска оферта, 
която включва строителство, 
доставки или услуги с произход извън 
Съюза, в която стойността на 
необхванатите от международни 
задължения строителство, доставки 
или услуги надхвърля 50 % от 
съвкупната стойност на включените 
в офертата строителство, доставки 
или услуги в съответствие с член 22а, 
той информира писмено за това 
останалите оференти, като обяснява 
защо цената или предложените 
разходи са необичайно ниски.
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Оферта с произход от трета 
държава, която не е обвързана с 
международно споразумение, се 
отхвърля автоматично, ако цената 
или фактурираните разходи са по-
ниски с над 30 % от средните разходи 
на останалите оферти.

Or. fr

Изменение 1302
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis, Constance Le 
Grip

Предложение за директива
Член 69б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 69б
Отношения с трети държави по 

отношение нa поръчки зa 
строителство, доставки и услуги

1. Държавите членки уведомяват 
Комисията за всякакви общи 
трудности, правни или фактически, с 
които са се сблъскали и които са 
отчели техните предприятия при 
обезпечаване на възлагането на 
поръчки за услуги в трети държави.
2. Комисията докладва на 
Европейския парламент и на Съвета 
преди 31 декември 2014 г. и 
периодично след това за откриването 
на процедури за поръчки за услуги в 
трети държави и за напредъка в 
преговорите с тези държави по този 
въпрос, особено в рамките на СТО.
3. Комисията полага усилия, като се 
обръща към съответната трета 
държава, да поправи всякаква 
ситуация, при която се установи въз 
основа на докладите, посочени в 
параграф 2, или на друга информация, 
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че в контекста на възлагането на 
поръчки за услуги, дадена трета 
държава:
а) не предоставя нa предприятиятa 
от Съюза ефективен достъп, 
съпоставим с този, който е 
предоставен от Съюза нa 
предприятия от тази държава; или
б) не предоставя нa предприятиятa 
от Съюза национален режим или 
същите възможности зa конкуренция, 
които сa достъпни зa националните 
предприятия; или
в) предоставя нa предприятия от 
други трети държави по-
благоприятен режим, отколкото нa 
предприятиятa от Съюза.
4. Държавите членки уведомяват 
Комисиятa зa всякакви трудности, 
правни или фактически, с които сa се 
сблъскали и които сa отчели техните 
предприятия и които се дължат нa 
неспазването нa разпоредбите нa 
международното социално и 
екологично право, посочени в 
приложение XI, когато тези 
предприятия сa се опитали дa си 
осигурят възлагането нa поръчки в 
трети държави.
5. При обстоятелствата, посочени в 
параграфи 3 и 4, Комисията може по 
всяко време да предлага на Съвета да 
вземе решение за спиране или 
ограничаване, за период, който се 
указва в решението, на възлагането на 
поръчки за услуги на:
а) предприятия, подчинени нa 
правото нa въпроснатa третa 
държава;
б) предприятия, свързани с 
предприятиятa, посочени в буквa a) и 
които имат седалище в Съюза, но 
които нямат прякa и ефективнa 
връзкa с икономикатa нa даденa 
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държавa членкa;
в) предприятия, които предлагат 
оферти, които имат зa предмет 
услуги с произход от въпроснатa 
третa държава.
Съветът действa с квалифицирано 
мнозинство своевременно.
Комисиятa може дa предложи тези 
мерки по своя инициативa или по 
искане нa държавa членкa.
6. Настоящият член не накърнява 
задълженията на Съюза във връзка с 
трети държави, които произтичат 
по силата на международни 
споразумения относно обществените 
поръчки, особено в рамките на СТО.

Or. en

Изменение 1303
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 69б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 69б
Отношения с трети държави по

отношение нa поръчки зa 
строителство, доставки и услуги

1. Държавите членки уведомяват 
Комисиятa зa всякакви общи 
трудности, правни или фактически, с 
които сa се сблъскали и които сa 
отчели техните предприятия при
обезпечаване на възлагането на
строителство, доставки и услуги в 
трети държави.
2. Комисиятa докладвa периодично нa 
Европейския парламент и на Съветa 
зa откриването нa поръчки зa 
строителство, доставки и услуги в 
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трети държави и относно напредъкa 
в преговорите с тези държави по този 
въпрос, особено в рамките нa СТО.
3. Комисиятa полагa усилия, като се 
обръщa към засегнататa третa 
държава, дa поправи всяка ситуация, 
при която се установи, въз основa нa 
отчетите, посочени в параграф 2 или 
нa другa информация, че в контекстa 
нa възлагането нa поръчки зa 
строителство, доставки и услуги, 
даденa третa държава:
а) не предоставя на предприятията 
от Съюза ефективен достъп, 
съпоставим с този, който Съюзът 
предоставя на предприятията от 
тази трета държава;
б) не предоставя нa предприятиятa 
от Съюза национален режим или 
същите възможности зa конкуренция, 
които сa достъпни зa националните 
предприятия; или
в) предоставя нa предприятия от 
други трети държави по-
благоприятен режим, отколкото нa 
предприятиятa от Съюза.
4. Държавите членки уведомяват 
Комисиятa зa всякакви трудности, 
правни или фактически, с които сa се 
сблъскали и които сa отчели техните 
предприятия и които се дължат нa 
неспазването нa разпоредбите нa 
международното трудово право, 
посочени в приложение XI, когато
тези предприятия са се опитали да 
обезпечат възлагането нa поръчки за 
строителство, доставки и услуги в 
трети държави.
5. При обстоятелстватa, посочени в 
параграфи 3 и 4, Комисиятa може по 
всяко време дa предлагa нa Съветa дa 
вземе решение зa спиране или 
ограничаване, зa период, който се 
указвa в решението, нa възлагането нa 
поръчки зa строителство, доставки и 
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услуги нa:
а) предприятия, подчинени нa 
правото нa въпроснатa третa 
държава;
б) предприятия, свързани с 
предприятиятa, посочени в буквa a) и 
които имат седалище в Съюза, но 
които нямат прякa и ефективнa 
връзкa с икономикатa нa даденa 
държавa членкa;
в) предприятия, които представят 
оферти, включващи строителство, 
доставки и услуги с произход от 
въпросната трета държава.
Съветът действa с квалифицирано 
мнозинство своевременно.
Комисиятa може дa предложи тези 
мерки по своя инициативa или по 
искане нa държавa членкa.
6. Настоящият член не накърнявa 
задължениятa нa Съюза във връзкa с 
трети държави, които произтичат 
по силатa нa международни 
споразумения относно обществени 
поръчки, особено в рамките нa СТО.

Or. fr

Обосновка

В очакване на приемането на регламент относно реципрочността е уместно временно 
да се запазят настоящите разпоредби в законодателството относно обществените 
поръчки.

Изменение 1304
Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 70

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 70 заличава се
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Условия за изпълнение на договорите
Възлагащите органи могат да 
поставят специални условия, имащи 
отношение към изпълнението на 
договор за обществена поръчка, стига 
те да са посочени в поканата за 
участие в състезателна процедура 
или в спецификациите. Тези условия 
могат конкретно да се отнасят до 
социални или екологични 
съображения. Те могат също да 
включват изискване към 
икономическите оператори да 
предвидят обезщетение за рисковете 
от повишаване на цените, които 
възникват вследствие на ценови 
колебания (хеджиране) и биха могли 
да окажат значително въздействие 
върху изпълнението на договорите.

Or. de

Обосновка

Включването на несвързани с поръчката критерии при възлагането ѝ следва да е в 
тясна връзка с предмета на поръчката. Дадената възможност на възлагащия орган 
да определя специални условия за изпълнението на определена поръчка, които могат 
по-конкретно да се отнасят до социални и екологични съображения, би могло да 
доведе до това, че определените от възлагащия орган социални или екологични условия 
се разминават с член 66 и посочените в него критерии за възлагане.

Изменение 1305
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 70 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи могат да поставят 
специални условия, имащи отношение 
към изпълнението на договор за 
обществена поръчка, стига те да са 
посочени в поканата за участие в 
състезателна процедура или в 
спецификациите. Тези условия могат

Възлагащите органи могат да поставят 
специални условия, свързани с 
предмета на поръчката, имащи 
отношение към изпълнението на 
договор за обществена поръчка, стига те 
да са посочени в поканата за участие в 
състезателна процедура или в 
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конкретно да се отнасят до социални 
или екологични съображения. Те могат 
също да включват изискване към 
икономическите оператори да 
предвидят обезщетение за рисковете 
от повишаване на цените, които 
възникват вследствие на ценови 
колебания (хеджиране) и биха могли 
да окажат значително въздействие 
върху изпълнението на договорите.

спецификациите. Тези условия могат
по-специално да засягат социални или 
екологични съображения.

Or. en

Изменение 1306
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Предложение за директива
Член 70

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Възлагащите органи могат да поставят 
специални условия, имащи отношение 
към изпълнението на договор за 
обществена поръчка, стига те да са 
посочени в поканата за участие в 
състезателна процедура или в 
спецификациите. Тези условия могат 
конкретно да се отнасят до социални 
или екологични съображения.

Or. de

Обосновка

От само себе си се разбира, че рискът от повишаване на цените се носи от 
предприятията. Член 70, параграф 3 създава усещането, че те трябва да носят този 
риск само когато това е определено от възлагащия орган в специалните условия за 
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изпълнение на дадена поръчка. Това би означавало, че при всяко обявяване на 
обществена поръчка трябва да се включва съответно указание.

Изменение 1307
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 70 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Възлагащите органи могат да поставят 
специални условия, имащи отношение 
към изпълнението на договор за 
обществена поръчка, стига те да са 
посочени в поканата за участие в 
състезателна процедура или в 
спецификациите. Тези условия могат да 
включват икономически, иновативни, 
екологични или социални съображения. 
Те могат също да включват изискване 
към икономическите оператори да 
предвидят обезщетение за рисковете от 
повишаване на цените, които възникват 
вследствие на ценови колебания 
(хеджиране) и биха могли да окажат 
значително въздействие върху 
изпълнението на договорите. Никое от 
тези специални условия обаче не 
следва да води до загуба на връзка с 
предмета на поръчката.

Or. en

Изменение 1308
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 70 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи могат да поставят 
специални условия, имащи отношение 

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

към изпълнението на договор за 
обществена поръчка, стига те да са 
посочени в поканата за участие в 
състезателна процедура или в 
спецификациите. Тези условия -
включват 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 от националните законови, 
подзаконови или административни 
разпоредби, арбитражните решения, 
колективното договаряне и 
колективните трудови договори, 
както и от разпоредбите на 
международното трудово право, 
изброени в приложение ХІ, които се 
прилагат на мястото на извършване 
на строителството, услугата или 
доставката; тези задължения следва 
също така да се прилагат в случаи с 
трансграничен характер, когато 
работници от една държава членка 
предоставят услуги в друга държава 
членка. Те могат също да включват 
изискване към икономическите 
оператори да предвидят обезщетение за 
рисковете от повишаване на цените, 
които възникват вследствие на ценови 
колебания (хеджиране) и биха могли да 
окажат значително въздействие върху 
изпълнението на договорите.

Or. de

Изменение 1309
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 70 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Възлагащите органи могат да поставят 
специални условия, имащи отношение 
към изпълнението на договор за 
обществена поръчка, стига те да са 
посочени в поканата за участие в 
състезателна процедура или в 
спецификациите. Тези условия могат да 
включват социални или екологични 
съображения, а също и разпоредбите, 
свързани със социалната и трудовата 
защита и с условията на труд, които 
се прилагат на мястото на 
извършване на строителството, 
услугата или доставката, както е 
предвидено в националното 
законодателство и/или колективните 
споразумения, или в разпоредбите на 
международното трудово право, 
изброени в приложение XI. Те могат 
също да включват изискване към 
икономическите оператори да 
предвидят обезщетение за рисковете от 
повишаване на цените, които възникват 
вследствие на ценови колебания 
(хеджиране) и биха могли да окажат 
значително въздействие върху 
изпълнението на договорите.

Or. en

Изменение 1310
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Предложение за директива
Член 70 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи могат да поставят 
специални условия, имащи отношение 
към изпълнението на договор за 
обществена поръчка, стига те да са 
посочени в поканата за участие в 

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

състезателна процедура или в 
спецификациите и да имат пряко 
отношение към строителството, 
стоките или услугите по договора. 
Тези условия могат да включват 
изискване към икономическите 
оператори да предвидят обезщетение за 
рисковете от повишаване на цените, 
които възникват вследствие на ценови 
колебания (хеджиране) и биха могли да 
окажат значително въздействие върху 
изпълнението на договорите.

Or. en

Изменение 1311
Lara Comi

Предложение за директива
Член 70 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Възлагащите органи могат да 
поставят специални условия, имащи 
отношение към изпълнението на 
договор за обществена поръчка, стига те 
да са посочени в поканата за участие в 
състезателна процедура или в 
спецификациите.

2. Тези условия могат по-специално да 
засягат социални или екологични 
съображения.
3. Държавите членки може да 
предвидят различни компенсации за 
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икономическите оператори в случай
на непредвидени повишения на цените 
към момента на представянето на 
офертата.

Or. it

Изменение 1312
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 70

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 1313
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 70 



PE492.860v01-00 150/176 AM\908713BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Възложителите могат да поставят 
специални условия, имащи отношение 
към изпълнението на договор за 
обществена поръчка, стига те да са 
посочени в поканата за участие в 
състезателна процедура или в 
спецификациите. Тези условия могат 
конкретно да се отнасят до мерки за 
обучение на безработни или млади 
хора. Те могат също да включват 
изискване към икономическите 
оператори да предвидят обезщетение за 
рисковете от повишаване на цените, 
които възникват вследствие на ценови 
колебания (хеджиране) и биха могли да 
окажат значително въздействие върху 
изпълнението на договорите.

Or. en

Изменение 1314
Ádám Kósa

Предложение за директива
Член 70

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Възлагащите органи могат да поставят 
специални условия, имащи отношение 
към изпълнението на договор за 
обществена поръчка, стига те да са 
посочени в поканата за участие в 
състезателна процедура или в 
спецификациите. Тези условия могат 
конкретно да се отнасят до социални 
или екологични съображения, както е 
посочено в съображение 41. Те могат 
също да включват изискване към 
икономическите оператори да 
предвидят обезщетение за рисковете от 
повишаване на цените, които възникват 
вследствие на ценови колебания 
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значително въздействие върху 
изпълнението на договорите.

(хеджиране) и биха могли да окажат 
значително въздействие върху 
изпълнението на договорите.

Or. en

Изменение 1315
Mitro Repo

Предложение за директива
Член 70 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи могат да 
постановят, че договорът за 
обществена поръчка трябва да 
включва изисквания относно 
условията на труд, определени в 
Конвенция № 94 на МОТ.

Or. fi

Изменение 1316
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 70 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащият орган може да изисква 
също договорът за обществена 
поръчка да включва трудови клаузи по 
смисъла на Конвенция № 94 на 
Международната организация на 
труда (МОТ).

Or. fi

Изменение 1317
Anna Hedh
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Предложение за директива
Член 70а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 70а
Задължения, свързани с данъци, 
опазване на околната среда, 
разпоредби за закрила на заетостта и 
условия на труд
1. Възлагащ орган може да обяви или 
да бъде задължен от държава членка 
да обяви органа или органите, от 
които кандидат или оферент може 
да получи необходимата информация 
за задълженията, свързани с 
данъците, разпоредбите за опазване 
на околната среда, защита на 
заетостта и за условията на труд, 
които се прилагат обичайно на 
мястото извършване на
строителството или услугите и 
които са приложими към 
строителството, извършвано на 
място, или към услугите, 
предоставяни по време на изпълнение 
на поръчката.
2. Възлагащ орган, който предоставя 
информацията по смисъла на 
параграф 1, изисква от кандидатите 
или оферентите в процедурата за 
възлагане на обществена поръчка 
изрично да посочат, че при 
изготвянето на офертите си са взели 
предвид задълженията, свързани с 
разпоредбите за закрила на 
заетостта и условията на труд, 
които се прилагат обичайно на 
мястото, където ще се извърши 
строителството или ще бъде 
предоставена услугата.
3. Държавите членки, които 
осигуряват защита за държавни 
служители, подаващи сигнали за 
нередности (в рамките на публичния 
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сектор), могат да изискат на 
служител, назначен от икономически 
оператор, да бъде осигурена 
еквивалентна защита, ако 
икономическият оператор извършва 
публично финансирани услуги.

Or. en

Обосновка

Въвежда отново, с някои малки промени, член 27 от настоящата директива за 
обществените поръчки (2004/18/ЕО). Този важен член не бива да се заличава. 
Защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности, в държавите членки, които 
имат или желаят да имат такива права и правна уредба, е необходимо да бъде 
зачитана.

Изменение 1318
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Предложение за директива
Член 71

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 71 заличава се
Възлагане на подизпълнители
1. В документацията за 
обществената поръчка възлагащият 
орган може да постави изискване или 
да бъде задължен от държава членка 
да го направи за това оферентът да 
посочи в своята оферта дела от 
поръчката, за който възнамерява да 
използва външни подизпълнители, 
както и предлаганите 
подизпълнители.
2. Държавите членки могат да 
предвидят, че при заявка от страна 
на подизпълнителя и когато 
естеството на поръчката позволява, 
възлагащият орган се задължава да 
преведе дължимите плащания 
директно на подизпълнителя за 
услугите, доставките или 
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строителството, предоставени на 
главния изпълнител. В този случай 
държавите членки въвеждат 
подходящи механизми, позволяващи 
на главния изпълнител да оспори 
плащания, които не са дължими. 
Уреждането на този режим на 
плащане се посочва в документите за 
обществената поръчка.
3. Параграфи 1 и 2 не засягат въпроса 
за отговорността на основния 
икономически оператор.

Or. de

Обосновка

Отношението между оферента и подизпълнителя се урежда от договорното право 
на съответната държава, което не следва да се засяга. С тази разпоредба се създава 
неясна правна ситуация, тъй като когато даден подизпълнител работи възмездно за 
възлагащия орган, той вече не е подизпълнител, а става изпълнител. Разпоредбата би 
могла да отнеме възможността на възлагащия орган да задържи плащане, ако очаква 
ненадлежно изпълнение на поръчката.

Изменение 1319
Riikka Manner

Предложение за директива
Член 71

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 71 заличава се
Възлагане на подизпълнители
1. В документацията за 
обществената поръчка възлагащият 
орган може да постави изискване или 
да бъде задължен от държава членка 
да го направи за това оферентът да 
посочи в своята оферта дела от 
поръчката, за който възнамерява да 
използва външни подизпълнители, 
както и предлаганите 
подизпълнители.
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2. Държавите членки могат да 
предвидят, че при заявка от страна 
на подизпълнителя и когато 
естеството на поръчката позволява, 
възлагащият орган се задължава да 
преведе дължимите плащания 
директно на подизпълнителя за 
услугите, доставките или 
строителството, предоставени на 
главния изпълнител. В този случай 
държавите членки въвеждат 
подходящи механизми, позволяващи 
на главния изпълнител да оспори 
плащания, които не са дължими. 
Уреждането на този режим на 
плащане се посочва в документите за 
обществената поръчка.
3. Параграфи 1 и 2 не засягат въпроса 
за отговорността на основния 
икономически оператор.

Or. en

Обосновка

Тъй като главният изпълнител винаги носи отговорността за изпълнение на 
задълженията си спрямо възлагащия орган, последният няма основание да изисква от 
оферента да посочи дела от поръчката, който евентуално възнамерява да възложи на 
подизпълнители. На практика тази разпоредба е напълно неприложима. Възлагащият 
орган не разполага с възможност да определи цената на съответните услуги, 
доставки или строителство, извършени от подизпълнителя, тъй като това 
представлява търговска тайна на главния изпълнител.

Изменение 1320
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 71 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В документацията за обществената 
поръчка възлагащият орган може да 
постави изискване или да бъде 
задължен от държава членка да го 
направи за това оферентът да посочи в 

1. В документацията за обществената 
поръчка възлагащият орган може да 
постави изискване оферентът да посочи 
в своята оферта дела от поръчката, за 
който възнамерява да използва външни 
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своята оферта дела от поръчката, за 
който възнамерява да използва външни 
подизпълнители, както и предлаганите 
подизпълнители.

подизпълнители, както и предлаганите 
подизпълнители. Когато е налице 
нужда от специално ноу-хау и/или 
оборудване, подизпълнителите следва 
да бъдат посочени от главния 
изпълнител в договора за обществена 
поръчка.

Or. en

Изменение 1321
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 71 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. В документацията за възлагане на 
обществените поръчки възлагащият 
орган изисква оферентът да посочи в 
своята оферта дела от поръчката, за 
който иска да използва външни 
подизпълнители, както и предлаганите 
подизпълнители, като предостави 
информация относно 
подизпълнителите, включително 
техните имена, данни за контакт и 
юридически представители. Всяка 
промяна във веригата на 
подизпълнение трябва да бъде 
посочена незабавно на възлагащия 
орган.
Ако е предложена промяна, 
включително ако във веригата на 
подизпълнение участва нов 
подизпълнител, главният изпълнител 
трябва да посочи неговото име, данни 
за контакт и юридически 
представители. Операторите във 
веригата на подизпълнение спазват 
разпоредбите на настоящата 
директива и условията, определени в 
документите за доставка, и 
гарантират изпълнение на 
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задълженията, свързани с договора, в 
съответствие с определеното в 
поканата за представяне на оферти.

Or. fr

Изменение 1322
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 71 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. В документацията за обществената 
поръчка възлагащият орган изисква
оферентът да посочи в своята оферта 
дела от поръчката, за който възнамерява 
да използва външни подизпълнители, 
както и предлаганите подизпълнители, 
като предостави информация 
относно подизпълнителите, 
включително техните имена, 
информация за контакт и 
юридически представители.

Всички промени във веригата от 
подизпълнители се предлагат от 
икономическия оператор и се 
одобряват от възлагащия орган. В 
случай че предложената промяна се 
отнася също до включването на нов 
подизпълнител, основният 
изпълнител посочва неговото име, 
информация за контакт и 
юридически представители.
Всички оператори по веригата на 
подизпълнители осигуряват 
спазването на разпоредбите на 
настоящата директива и на 
условията, установени в 
документацията за поръчката, и 
гарантират изпълнение на 
задълженията, свързани с поръчката, 
което е еквивалентно на 
изпълнението, определено в 
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процедурата за възлагане.

Or. en

Изменение 1323
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 71 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. В документацията за обществената 
поръчка възлагащият орган следва да 
постави изискване или следва да бъде 
задължен от държава членка да го 
направи за това оферентът да посочи в 
своята оферта дела от поръчката, за 
който възнамерява да използва външни 
подизпълнители, както и предлаганите 
подизпълнители, и да предостави 
информация относно своите 
подизпълнители, включително 
техните имена, информация за 
контакт и юридически 
представители. Всяка промяна във 
веригата на подизпълнители и всеки 
нов подизпълнител следва да бъдат 
посочени незабавно на възлагащия 
орган, включително неговите имена, 
информация за контакт и 
юридически представители.

Or. de

Изменение 1324
Phil Prendergast

Предложение за директива
Член 71 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

поръчка възлагащият орган може да 
постави изискване или да бъде задължен 
от държава членка да го направи за това 
оферентът да посочи в своята оферта 
дела от поръчката, за който възнамерява 
да използва външни подизпълнители, 
както и предлаганите подизпълнители.
Възлагащите органи могат да 
отхвърлят подизпълнители, които не 
внасят добавена стойност или които 
представляват технически, правен 
или финансов риск. Възлагащите 
органи могат да укажат в тръжната 
документация частта, която не 
може да се възлага на 
подизпълнители. Тръжната 
документация ще посочва причините 
за това ограничение.

Or. en

Изменение 1325
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 71 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки ограничават 
възможността оферент при 
изпълнение на обществена поръчка да 
възложи част от нея на 
подизпълнители до не повече от три 
последователни нива на 
подизпълнители. Възлагащите органи 
могат да установят допълнителни 
ограничения на използването на 
подизпълнители или на 
последователни подизпълнители или 
на възможността за промени във 
веригата на подизпълнители, или 
могат да постановят, че никаква 
част от поръчките не може да се 
възлага на трета страна 
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подизпълнител.

Or. en

Изменение 1326
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 71 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Причините за използване на 
подизпълнители следва да бъдат 
определени в документите за 
обществени поръчки и следва да се 
дължат на технически съображения, 
а не да имат за цел намаляване на 
разходите за труд.

Or. de

Изменение 1327
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 71 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Причините за използване на 
подизпълнители се посочват в 
документите за поръчката, 
обосновават се стриктно с 
технически съображения и не 
заобикалят съответно 
законодателство и задължения, 
които се прилагат на мястото на 
извършването на строителството, 
услугите и доставките.

Or. en
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Изменение 1328
Frank Engel, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 71 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr

Изменение 1329
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 71 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да 
предвидят, че при заявка от страна 
на подизпълнителя и когато 
естеството на поръчката позволява, 
възлагащият орган се задължава да 
преведе дължимите плащания 
директно на подизпълнителя за 
услугите, доставките или 
строителството, предоставени на 
главния изпълнител. В този случай 

заличава се
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държавите членки въвеждат 
подходящи механизми, позволяващи 
на главния изпълнител да оспори 
плащания, които не са дължими. 
Уреждането на този режим на 
плащане се посочва в документите за 
обществената поръчка.

Or. en

Обосновка

Директното плащане на подизпълнителите от страна на възлагащите органи е в 
нарушение на правния принцип за свобода на договаряне и премахва влиянието, което 
главните доставчици имат върху веригата си за доставки по отношение на 
осигуряването на навременна и качествена доставка на стоката или услугата, 
възложени на външния подизпълнител.

Изменение 1330
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 71 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Обосновка

Отношението между изпълнителя и подизпълнителя е основополагащ елемент на 
договорното право. Предложението ще доведе до ситуации, при които 
подизпълнителите ще се опитват да получат директно плащане от възлагащия орган 
и ще лишават органа от неговото право да не извърши плащания за изпълнителя по 
основателни причини, свързани с изпълнението на договора.

Изменение 1331
Peter Simon

Предложение за директива
Член 71 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 1332
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 71 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Държавите членки ограничават 
възможността при изпълнение на 
обществена поръчка оферент да 
възлага част от нея на 
подизпълнители до не повече от три 
последователни нива на 
подизпълнение.

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

Or. fr

Изменение 1333
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 71 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 1334
Lara Comi

Предложение за директива
Член 71 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it
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Изменение 1335
Raffaele Baldassarre

Предложение за директива
Член 71 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it

Изменение 1336
Herbert Dorfmann

Предложение за директива
Член 71 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки се призовават 
да въведат механизми, които да 
гарантират, че когато дължимите 
плащания не се превеждат директно 
на подизпълнителя, главният 
изпълнител не може да предлага на 
подизпълнителя по-неблагоприятни 
условия от договорените между 
възлагащия орган и главния 
изпълнител.



AM\908713BG.doc 167/176 PE492.860v01-00

BG

Or. de

Изменение 1337
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 71 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки могат да 
решат, че възлагащият орган може да 
изключи подизпълнител, посочен в 
офертата, ако:
i) подизпълнителят не покрива 
предвидените за дадена оферта 
критерии за подбор,
ii) подизпълнителят не може да 
изпълни надлежно своята част от 
договора.
Условията за участие в процедура за 
обществена поръчка и способността 
на даден подизпълнител да изпълни 
надлежно своята част от поръчката 
се оценяват пропорционално на 
частта от поръчката, възложена на 
подизпълнителя, въз основа на 
критерии за качествен подбор, 
посочени в членове 55 и 56.

Or. en

Обосновка

Възлагащите органи следва да имат повече възможност за упражняване на влияние 
върху възлагането на подизпълнение от страна на спечелилия оферент. По-специално 
те следва да са оправомощени да проверяват съответствието и квалификацията на 
предложените подизпълнители. Всички изисквания за тази цел са съгласувани с 
принципа на пропорционалност.

Изменение 1338
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Предложение за директива
Член 71 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Неясна формулировка.

Изменение 1339
Frank Engel, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 71 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 1340
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 71 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 1341
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 71 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Параграфи 1 и 2 не засягат въпроса за 
отговорността на основния 
икономически оператор. Възлагащият 
орган може да бъде задължен да 
изисква от подизпълнителя 
изпълнението 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.

Or. en

Изменение 1342
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 71 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Причините за използване на 
подизпълнители трябва да бъдат 
посочени в документите за възлагане 
на поръчки, като се обосновават 
изрично с технически съображения. 
Използването на подизпълнители не 
може да има за цел заобикаляне на 
съответното законодателство и на 
задълженията, свързани с
осигуряването на строителство, 
услуги и доставки.
Параграфи 1 и 2 не засягат
отговорността на главния изпълнител 
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и на подизпълнителите.

Държавите членки трябва да 
предвидят система за съвместна и 
солидарна отговорност по веригата 
на подизпълнение.

Or. fr

Изменение 1343
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 71 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Основният изпълнител и всеки 
междинен подизпълнител могат, 
заедно с подизпълнител или вместо 
него, да бъдат държани пряко 
отговорни като гарант от работника 
и/или общи фондове или институции 
на социалните партньори за всяко 
възникнало задължение поради 
неспазване от страна на 
подизпълнителя на разпоредбите във 
връзка със социалните условия и 
условията на заетост, здравето и 
безопасността на работното място, 
социалното осигуряване и условията 
на труд във вида, в който са 
определени от законодателството на 
ЕС и от националните законови, 
подзаконови или административни 
разпоредби, арбитражните решения, 
колективното договаряне и 
колективните трудови договори, 
както и от разпоредбите на 
международното трудово право, 
посочени в приложение ХІ, което се 
прилага на мястото на извършване на 
строителството, услугата или 
доставката; тези задължения следва 
също така да се прилагат в случаи с 
трансграничен характер, когато 
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работници от една държава членка 
предоставят услуги в друга държава 
членка. Това следва да се прилага без 
никакви допълнителни условия, по-
специално без работодателят да има 
пряка вина.

Or. de

Изменение 1344
Peter Simon

Предложение за директива
Член 71 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 1345
Sergio Gaetano Cofferati, Raffaele Baldassarre

Предложение за директива
Член 71 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Параграфи 1 и 2 не засягат въпроса за 
отговорността на главния изпълнител 
и на подизпълнителите.

Държавите членки предвиждат 
система за солидарна отговорност, 
която обхваща цялата верига от 
подизпълнители.
Основният икономически оператор и 
евентуалните подизпълнители, 
участващи в извършването на работа 
по обществена поръчка, са солидарно 
отговорни по отношение на всяка 
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отговорност, възникнала от 
неспазването от подизпълнител на 
разпоредби, свързани с основните 
права, изискванията за здраве и 
безопасност, социалните правила и 
стандарти, условията на заетост и 
на труд, здравословните и безопасни 
условия на работното място и 
социалната сигурност, предвидени в 
законодателството на ЕС и 
националните законови, подзаконови 
и административни разпоредби и в 
разпоредбите на международното 
трудово право, изброени в приложение 
ХІ, приложими на мястото на 
извършване на строителството, 
услугата или доставката.
Държавите членки може да 
предвидят по-строги правила за 
отговорност съгласно националното 
законодателство.

Or. en

Изменение 1346
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 71 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Основният икономически 
оператор и всеки участващ в 
изпълнението на строителство по 
обществена поръчка подизпълнител 
носят съвместна и солидарна 
отговорност за неспазването от 
страна на подизпълнителя на 
основните права, изискванията за 
опазване на здравето и безопасност, 
социалните правила и норми, 
изискванията във връзка с наемането 
на работа и условията на труд, за 
здраве и безопасност на работното 
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място, за социалното осигуряване, 
както и за неспазването на всички 
съответни разпоредби на Съюза, на 
всички национални законови, 
административни или подзаконови 
разпоредби, на колективните трудови 
договори и споразумения и на 
международните споразумения, 
посочени в приложение XI, които се 
прилагат на мястото на извършване 
на
 строителството, 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. 
Възлагащият орган в договора си с 
главния изпълнител и главният 
изпълнител и всеки междинен 
подизпълнител в договорите си с 
техните подизпълнители определят, 
че в случай че имат основание да 
считат, че техният непосредствен 
подизпълнител е нарушил правилата, 
посочени в първа алинея, 
непосредственият подизпълнител 
трябва да предприеме незабавни 
действия за поправяне на 
положението и че при неизпълнение 
съответният договор се прекратява. 
Държавите членки могат да 
предвидят по-строги правила за 
отговорност съгласно националното 
право.

Or. fr

Изменение 1347
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Предложение за директива
Член 71 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Възлагащите органи гарантират, 
че спечелилите оференти са 
договорно задължени да спазват в 
хода на изпълнение на поръчката 
действащите задължителни 
законови, подзаконови или 
административни разпоредби в 
държавата членка на изпълнение.
Освен това, когато спечелилият 
оферент възложи на подизпълнител 
част от строителството, 
доставките или услугите и когато в 
хода на изпълнение на поръчката 
разпоредбите, посочени в първия 
параграф, са нарушени от 
подизпълнител и това е установено 
от съд или друг компетентен орган, 
спечелилият оферент предприема 
ефективни, съразмерни и възпиращи 
договорни санкции срещу съответния 
подизпълнител (съответните 
подизпълнители);
Когато спечелилият оферент не е 
изпълнил задълженията по първата 
и/или втората алинея в срок от три 
месеца от първоначалното решение 
на съда или друг компетентен орган, 
възлагащият орган отнася въпроса до 
съда или до друг компетентен орган за 
решение относно подходящи санкции.

Or. en

Обосновка

Целта на това предложение е да се отчете загрижеността на докладчика относно 
приложимото право, засягащо задълженията на главния изпълнител и тези 
задължения по цялата верига на доставки, като същевременно се гарантира, че тези
нови правила остават в съответствие с основните принципи за свобода на договаряне 
и не се нарушават.
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Изменение 1348
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 71 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Броят на предприятията, които 
могат да участват като 
подизпълнители при изпълнението на 
обществена поръчка, се ограничава до 
най-много трима последователни 
подизпълнители.

Or. de

Изменение 1349
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 72 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Изменението на договор в рамките 
на неговия срок не се счита за 
съществено, когато разработването 
на стоките и услугите и 
насърчаването на иновациите изисква 
гъвкаво сътрудничество между 
страните по договора.

Or. en

Изменение 1350
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 72 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Изменението на договор за поръчка 2. Във всеки случай, без да се засягат 
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по време на срока му се счита за 
съществено по смисъла на параграф 1, 
когато прави поръчката съществено 
различна от първоначално 
възложената. Във всеки случай, без да 
се засягат параграфи 3 и 4, изменението 
се счита за съществено, когато е 
изпълнено едно от следните условия:

параграфи 3 и 4, изменението се счита 
за съществено, когато е изпълнено едно 
от следните условия:

Or. fr

Изменение 1351
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 72 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Изменението на договор за поръчка 
по време на срока му се счита за 
съществено по смисъла на параграф 1, 
когато прави поръчката съществено 
различна от първоначално възложената.
Във всеки случай, без да се засягат 
параграфи 3 и 4, изменението се счита 
за съществено, когато е изпълнено едно 
от следните условия:

2. Изменението на договор за поръчка 
по време на срока му се счита за 
съществено по смисъла на параграф 1, 
когато прави поръчката съществено 
различна от първоначално възложената.
Без да се засягат параграфи 3 и 4, 
изменението се счита за съществено, 
когато е изпълнено едно от следните 
условия:

Or. es


