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Изменение 445
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 29 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr

Изменение 446
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 29 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 447
Cornelis de Jong
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Предложение за директива
Член 29 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възложителите спазват 
разпоредбите за забавяне на 
плащанията, както е установена в 
Директива 2011/7/ЕС.

Or. en

Изменение 448
Sergio Gaetano Cofferati

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

В политиката за възлагане на 
обществени поръчки възложителите 
се стремят към постигане на 
максимална рентабилност. Това се 
постига чрез възлагане на 
обществената поръчка на 
икономически най-изгодната оферта.

Or. en

Изменение 449
Sergio Gaetano Cofferati

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подробностите от договорите за 
обществени поръчки са публично 
достъпни.

Or. en



AM\909613BG.doc 5/193 PE492.862v02-00

BG

Изменение 450
Sergio Gaetano Cofferati

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Икономическите оператори спазват 
задълженията, свързани със 
социалната закрила и защитата на 
заетостта, както и с условията на 
труд, които се прилагат на мястото, 
където ще се изпълнява 
строителната дейност, ще се 
предоставя услугата или доставката, 
както е предвидено в 
законодателството на Съюза и в 
националното законодателство и/или 
в колективните споразумения или 
разпоредбите на международното 
трудово право, изброени в 
приложение XIV.

Or. en

Изменение 451
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 30 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При поръчките за услуги и 
строителство, както и при тези за 
доставки, включващи и услуги или 
операции, свързани с проучване на 
терена и инсталиране, към 
юридическите лица обаче може да бъде 
предявено изискване да посочат в 
офертата или заявката си за участие 
имената и съответната професионална 
квалификация на лицата, които 

При поръчките за услуги и 
строителство, както и при тези за 
доставки, включващи и услуги или 
операции, свързани с проучване на 
терена и инсталиране, към 
юридическите лица обаче може да бъде 
предявено изискване да посочат в 
офертата или заявката си за участие 
съответната професионална 
квалификация на лицата, които 
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отговарят за изпълнението на 
съответната поръчка.

отговарят за изпълнението на 
съответната поръчка.

Or. en

Изменение 452
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 30 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При поръчките за услуги и 
строителство, както и при тези за 
доставки, включващи и услуги или 
операции, свързани с проучване на
терена и инсталиране, към 
юридическите лица обаче може да бъде 
предявено изискване да посочат в 
офертата или заявката си за участие 
имената и съответната професионална 
квалификация на лицата, които 
отговарят за изпълнението на 
съответната поръчка.

При поръчките за услуги и 
строителство, както и при тези за 
доставки, включващи и услуги или 
операции, свързани с проучване на 
терена и инсталиране, към 
юридическите лица обаче може да бъде 
предявено изискване да посочат в 
офертата или заявката си за участие 
съответната професионална 
квалификация на лицата, които 
отговарят за изпълнението на 
съответната поръчка.

Or. es

Изменение 453
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да запазят 
правото на участие в процедури за 
възлагане на поръчки за защитени 
предприятия и икономически 
оператори, чиято основна цел е 
социалната и професионалната 
интеграция на работници с увреждания 
или на работници в неравностойно 

Държавите членки могат да запазят 
правото на участие в процедури за 
възлагане на поръчки за защитени 
предприятия и икономически 
оператори, чиято основна цел е 
социалната и професионалната 
интеграция на работници с увреждания 
или на работници в неравностойно 
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положение, или да предвидят такива 
поръчки да бъдат изпълнявани по 
програми за създаване на защитени 
работни места, ако над 30% от 
служителите на тези защитени 
предприятия, иконономически
оператори или програми са трудещи се 
с увреждания или в неравностойно 
положение.

положение, или да предвидят такива 
поръчки да бъдат изпълнявани по 
програми за създаване на защитени 
работни места, ако над 30 % от 
служителите на тези защитени 
предприятия, икономически оператори 
или програми са лица с увреждания или 
в неравностойно положение. „Лица в 
неравностойно положение“ включва, 
наред с другото: безработни, лица, за 
които представлява трудност да се 
интегрират в обществото, лица пред 
риск от изключване, членове на 
уязвими групи и членове на 
малцинства в неравностойно 
положение.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 454
Vicente Miguel Garcés Ramón

Предложение за директива
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да запазят 
правото на участие в процедури за 
възлагане на поръчки за защитени 
предприятия и икономически 
оператори, чиято основна цел е 
социалната и професионалната 
интеграция на работници с 
увреждания или на работници в 
неравностойно положение, или да 
предвидят такива поръчки да бъдат 
изпълнявани по програми за създаване 
на защитени работни места, ако над 30% 
от служителите на тези защитени 

Държавите членки могат да запазят 
правото на участие в процедури за 
възлагане на обществени поръчки за:
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предприятия, иконономически
оператори или програми са лица с 
увреждания или в неравностойно 
положение.

a) защитени предприятия, насърчавани 
и контролирани най-вече от 
сдружения с нестопанска цел, или да 
предвидят такива поръчки да бъдат 
изпълнявани по програми за създаване 
на защитени работни места, ако 
мнозинството от наетите  
работници са лица с увреждания, 
които не могат да работят при 
обичайни условия или лесно да 
намерят работа на обичайния пазар 
поради естеството или сериозността 
на уврежданията си;

б) социални предприятия или 
фирмени програми, чиято основа цел е 
социалната и професионалната 
интеграция на работници в 
неравностойно положение, когато над 
30 % от служителите на тези 
икономически оператори или на тези 
програми са лица в неравностойно 
положение.

В поканата за участие в 
състезателна процедура се съдържа 
позоваване на настоящата 
разпоредба.
В държавите членки, където 
обстоятелствата го налагат поради 
значителния брой трудоспособни, но 
икономически неактивни лица с 
увреждания, рестриктивната клауза, 
посочена в буква а) по-горе, трябва да 
бъде задължителна поне що се 
отнася до броя поръчки или определен 
процент от тях, като това се 
посочва от възлагащите органи или 
други компетентни органи.

Or. es
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Изменение 455
Frank Engel

Предложение за директива
Член 32 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. fr

Изменение 456
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Освен ако не е предвидено друго в 
настоящата директива или в 
националното законодателство по 
отношение на достъпа до 
информация и без да се засягат 
задълженията, свързани с обявяването 
на възложените поръчки и с 
информацията за кандидати и оференти 
по смисъла на членове 64 и 69 от 
настоящата директива, възложителят 
няма право да разкрива информация, 
предоставена му от икономическите 
оператори, която те са обозначили като 
поверителна, включително, но не само 
технически или търговски тайни и 
поверителните аспекти на офертите.

2. Независимо от разпоредбите в 
настоящата директива или в 
националното законодателство и без да 
се засягат задълженията, свързани с 
обявяването на възложените поръчки и 
с информацията за кандидати и 
оференти по смисъла на членове 64 и 69 
от настоящата директива, възложителят 
няма право да разкрива информация, 
предоставена му от икономическите 
оператори, която те са обозначили като 
поверителна, включително, но не само 
технически или търговски тайни и 
поверителните аспекти на офертите.

Or. en

Обосновка

Следва да бъде пояснено, че настоящата разпоредба не се прилага, ако възлагащият 
орган има право или е задължен да предава съответната информация — например 
пред съд.
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Изменение 457
Frank Engel

Предложение за директива
Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Освен ако не е предвидено друго в 
настоящата директива или в 
националното законодателство по 
отношение на достъпа до информация и 
без да се засягат задълженията, свързани 
с обявяването на възложените поръчки 
и с информацията за кандидати и 
оференти по смисъла на членове 64 и 69 
от настоящата директива, възложителят 
няма право да разкрива информация, 
предоставена му от икономическите 
оператори, която те са обозначили 
като поверителна, включително, но 
не само технически или търговски 
тайни и поверителните аспекти на 
офертите.

2. Освен ако не е предвидено друго в 
настоящата директива или в 
националното законодателство по 
отношение на достъпа до информация и 
без да се засягат задълженията, свързани 
с обявяването на възложените поръчки 
и с информацията за кандидати и 
оференти по смисъла на членове 64 и 69 
от настоящата директива, възложителят 
няма право да разкрива информация и 
елементи, съставляващи офертите, 
предоставени му от икономическите 
оператори.

Or. fr

Изменение 458
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Освен ако не е предвидено друго в 
настоящата директива или в 
националното законодателство по 
отношение на достъпа до информация и 
без да се засягат задълженията, свързани 
с обявяването на възложените поръчки 
и с информацията за кандидати и 
оференти по смисъла на членове 64 и 69 
от настоящата директива, възложителят 

2. Освен ако не е предвидено друго в 
настоящата директива или в 
националното законодателство по 
отношение на достъпа до информация и 
без да се засягат задълженията, свързани 
с обявяването на възложените поръчки 
и с информацията за кандидати и 
оференти по смисъла на членове 64 и 69 
от настоящата директива, възложителят 
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няма право да разкрива информация, 
предоставена му от икономическите 
оператори, която те са обозначили като 
поверителна, включително, но не 
само технически или търговски тайни и 
поверителните аспекти на офертите.

няма право да разкрива информация, 
предоставена му от икономическите 
оператори, която те са обозначили, и по-
специално технически или търговски 
тайни и поверителните аспекти на 
офертите.

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

Or. fr

Обосновка

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

Изменение 459
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 32 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Параграфи 1 и 2 от настоящия 
член не създават пречки за публично 
оповестяване на поръчките, след 
като бъдат сключени, включително 
на всички последващи промени.

Or. en

Изменение 460
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 32 – параграф 2 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 461
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 33 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) телефон в случаите и 
обстоятелствата по параграф 6;

заличава се

Or. en

Обосновка

На практика при тези процедури не се използва телефон. Предпочитат се средства за 
комуникация, които са по-бързи и гарантират проследяването.

Изменение 462
Frank Engel

Предложение за директива
Член 33 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се гарантира оперативната 
съвместимост на техническите формати 
и стандартите за процеси и съобщения 
особено в трансграничен контекст, 
Комисията трябва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 98 за 
установяване на задължителното 

За да се гарантира оперативната 
съвместимост на техническите формати 
и стандартите за процеси и съобщения 
особено в трансграничен контекст, 
Комисията следва да препоръча
използване на електронно подаване на 
документи, електронни каталози и 
средства за електронно удостоверяване 
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използване на определени технически 
стандарти, поне по отношение на 
използването на електронно подаване 
на документи, електронни каталози и 
средства за електронно удостоверяване 
на самоличността.

на самоличността.

Or. en

Изменение 463
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 33 – параграф 6 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

На практика при тези процедури не се използва телефон. Предпочитат се средства за 
комуникация, които са по-бързи и гарантират проследяването.

Изменение 464
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки трябва да гарантират, 
че най-късно две години след датата, 
предвидена в член 101, параграф 1, 
всички процедури за възлагане на 

Държавите членки трябва да гарантират, 
че най-късно четири години след 
датата, предвидена в член 101, 
параграф 1, всички процедури за 
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обществени поръчки по настоящата 
директива ще бъдат изпълнявани с 
използване на електронни средства за 
комуникация особено що се отнася до 
електронното подаване на документи в 
съответствие с изискванията на 
настоящия член.

възлагане на обществени поръчки по 
настоящата директива ще бъдат 
изпълнявани с използване на 
електронни средства за комуникация 
особено що се отнася до електронното 
подаване на документи в съответствие с 
изискванията на настоящия член.

Or. en

Обосновка

Този срок е много кратък.

Изменение 465
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки трябва да гарантират, 
че най-късно две години след датата, 
предвидена в член 101, параграф 1, 
всички процедури за възлагане на 
обществени поръчки по настоящата 
директива ще бъдат изпълнявани с 
използване на електронни средства за 
комуникация особено що се отнася до 
електронното подаване на документи в 
съответствие с изискванията на 
настоящия член.

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

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

Or. en
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Обосновка

Този двустепенен подход се счита за по-реалистичен и постижим начин за поставяне 
на цели и предоставя на възлагащите органи достатъчно време за планиране и 
изпълнение.

Изменение 466
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки трябва да 
гарантират, че най-късно две години 
след датата, предвидена в член 101, 
параграф 1, всички процедури за 
възлагане на обществени поръчки по 
настоящата директива ще бъдат 
изпълнявани с използване на 
електронни средства за комуникация 
особено що се отнася до 
електронното подаване на документи
в съответствие с изискванията на 
настоящия член.

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

Or. en

Изменение 467
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 34 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки трябва да гарантират, 
че най-късно две години след датата, 
предвидена в член 101, параграф 1, 
всички процедури за възлагане на 
обществени поръчки по настоящата 
директива ще бъдат изпълнявани с 
използване на електронни средства за 

Държавите членки трябва да гарантират, 
че най-късно три години след датата, 
предвидена в член 101, параграф 1, 
всички процедури за възлагане на 
обществени поръчки по настоящата 
директива ще бъдат изпълнявани с 
използване на електронни средства за 
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комуникация особено що се отнася до 
електронното подаване на документи в 
съответствие с изискванията на 
настоящия член.

комуникация особено що се отнася до 
електронното подаване на документи в 
съответствие с изискванията на 
настоящия член.

Or. fr

Изменение 468
Lara Comi

Предложение за директива
Член 36 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на възлагащите органи 
по смисъла на точка 1 от член 2,
държавите членки трябва да предвидят 
правила за ефективно предотвратяване, 
откриване и незабавно отстраняване на 
конфликти на интереси, възникващи 
при провеждане на процедури за 
възлагане на поръчки по настоящата 
директива, включително при 
проектирането и подготовката на 
процедурата, изготвянето на 
документите за поръчките, подбора на 
кандидати и оференти и възлагането на 
поръчката, за да се избегне всяко 
изкривяване на конкуренцията и да се 
гарантира равнопоставеността на всички 
оференти.

По отношение на възлагащите органи 
държавите членки трябва да предвидят 
правила за ефективно предотвратяване, 
откриване и незабавно отстраняване на 
конфликти на интереси, възникващи 
при провеждане на процедури за 
възлагане на поръчки по настоящата 
директива, включително при 
проектирането и подготовката на 
процедурата, изготвянето на 
документите за поръчките, подбора на 
кандидати и оференти и възлагането на 
поръчката, за да се избегне всяко 
изкривяване на конкуренцията и да се 
гарантира равнопоставеността на всички 
оференти.

Or. it

Изменение 469
Frank Engel

Предложение за директива
Член 36 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 470
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 36 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 471
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 36 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Понятието за конфликт на интереси 
трябва да включва като минимум
всяка ситуация, при която категориите 

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

пряк или косвен личен интерес от 
резултата от процедурата за възлагане 
на обществени поръчки, за който може 
да се предположи, че пречи на 
безпристрастното и обективно 
изпълнение на техните задължения.

Or. en

Изменение 472
Frank Engel

Предложение за директива
Член 36 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 473
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 36 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Личните интереси се разбират в 
смисъл на наследствени или 
финансови общи интереси с 
кандидатите или оферентите, както и в 
смисъл, че включват преимущества,
които произтичат от преките 
финансови плащания посредством 
наемане на работа, трудов договор, 
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инвестиции и от участието в 
дейности, предвидени в договорите.

Or. fr

Изменение 474
Lara Comi

Предложение за директива
Член 36 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it

Изменение 475
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 36 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr
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Изменение 476
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 36 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 477
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 36 – параграф 3 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) кандидатите и оферентите се 
задължават да подават в началото на 
процедурата за възлагане на обществени 
поръчки декларация за съществуването 
на привилегировани връзки с лицата по 
параграф 2, буква б), които е вероятно 
да поставят тези лица в ситуация на 
конфликт на интереси; възлагащият 
орган се задължава да посочи в 
индивидуалния доклад по член 94 дали 
всеки кандидат или оферент е подал 

б) кандидатите и оферентите, например 
директори на дружества или всяко 
друго лице, което има правомощия да 
взема решения, както и правомощия 
или контрол по отношение на 
кандидата или оферента, се 
задължават да подават в началото на 
процедурата за възлагане на обществени 
поръчки декларация за съществуването 
на привилегировани връзки с лицата по 
параграф 2, буква б), които е вероятно



AM\909613BG.doc 21/193 PE492.862v02-00

BG

декларация. да поставят тези лица в ситуация на 
конфликт на интереси; възлагащият 
орган се задължава да посочи в 
индивидуалния доклад по член 94 дали 
всеки кандидат или оферент е подал 
декларация.

Or. en

Изменение 478
Lara Comi

Предложение за директива
Член 36 – параграф 3 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) кандидатите и оферентите се 
задължават да подават в началото на 
процедурата за възлагане на обществени 
поръчки декларация за съществуването 
на привилегировани връзки с лицата по 
параграф 2, буква б), които е вероятно 
да поставят тези лица в ситуация на 
конфликт на интереси; възлагащият
орган се задължава да посочи в 
индивидуалния доклад по член 94 дали 
всеки кандидат или оферент е подал 
декларация.

б) кандидатите и оферентите, 
включително по смисъла на етичния 
кодекс, определен от възложителя, се 
задължават да подават в началото на 
процедурата за възлагане на обществени 
поръчки декларация за съществуването 
на привилегировани връзки с лицата по 
параграф 2, буква б), които е вероятно 
да поставят тези лица в ситуация на 
конфликт на интереси. Възложителят
се задължава да посочи в 
индивидуалния доклад по член 94 дали 
всеки кандидат или оферент е подал 
декларация.

Or. it

Изменение 479
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 36 – параграф 3 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) кандидатите и оферентите се 
задължават да подават в началото на 

б) кандидатите и оферентите се 
задължават да подават в началото на 
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процедурата за възлагане на обществени 
поръчки декларация за съществуването 
на привилегировани връзки с лицата по 
параграф 2, буква б), които е вероятно 
да поставят тези лица в ситуация на 
конфликт на интереси; възлагащият 
орган се задължава да посочи в 
индивидуалния доклад по член 94 дали 
всеки кандидат или оферент е подал 
декларация.

процедурата за възлагане на обществени 
поръчки декларация за съществуването 
на привилегировани връзки с лицата по 
параграф 2, буква б), които е вероятно 
да поставят тези лица в ситуация на 
конфликт на интереси;

Or. en

Изменение 480
Lara Comi

Предложение за директива
Член 36 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на конфликт на интереси 
възлагащият орган трябва да вземе 
съответните мерки. Тези мерки могат да 
включват отвод на въпросния член на 
персонала от участие в съответната 
процедура за възлагане на обществени 
поръчки или пренасочване на 
задълженията и отговорностите му. Ако 
конфликтът на интереси не може 
ефективно да се отстрани с други 
средства, засегнатият кандидат или 
оферент трябва да се изключи от 
процедурата.

В случай на конфликт на интереси 
възложителят трябва да вземе 
съответните мерки. Тези мерки могат да 
включват отвод на въпросния член на 
персонала от участие в съответната 
процедура за възлагане на обществени 
поръчки или пренасочване на 
задълженията и отговорностите му. Ако 
конфликтът на интереси не може 
ефективно да се отстрани с други 
средства, засегнатият кандидат или 
оферент трябва да се изключи от 
процедурата.

Or. it

Изменение 481
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 36 – параграф 3 – алинея 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато бъдат установени 
привилегировани връзки, възлагащият 
орган се задължава незабавно да 
уведоми надзорния орган, определен в 
съответствие с член 93, и да вземе 
съответните мерки, за да се избегне 
всякакво неправомерно влияние върху 
процеса на възлагане и да се осигури 
равнопоставеността на кандидатите 
и оферентите. Ако конфликтът на 
интереси не може ефективно да се 
отстрани с други средства, 
засегнатият кандидат или оферент 
трябва да се изключи от процедурата.

заличава се

Or. en

Изменение 482
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 36 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато бъдат установени 
привилегировани връзки, възлагащият 
орган се задължава незабавно да 
уведоми надзорния орган, определен в 
съответствие с член 93, и да вземе 
съответните мерки, за да се избегне 
всякакво неправомерно влияние върху 
процеса на възлагане и да се осигури 
равнопоставеността на кандидатите и 
оферентите. Ако конфликтът на 
интереси не може ефективно да се 
отстрани с други средства, 
засегнатият кандидат или оферент 
трябва да се изключи от процедурата.

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

Or. en
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Обосновка

Твърде бюрократично. Една от целите на това изменение е опростяването им с цел 
постигане на по-добра ефективност на разходите. Последното изречение е излишно, 
тъй като първото е достатъчно точно. Основният приоритет е прозрачността.

Изменение 483
Lara Comi

Предложение за директива
Член 36 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато бъдат установени 
привилегировани връзки, възлагащият 
орган се задължава незабавно да 
уведоми надзорния орган, определен в 
съответствие с член 93, и да вземе 
съответните мерки, за да се избегне 
всякакво неправомерно влияние върху 
процеса на възлагане и да се осигури 
равнопоставеността на кандидатите и 
оферентите. Ако конфликтът на 
интереси не може ефективно да се 
отстрани с други средства, засегнатият 
кандидат или оферент трябва да се 
изключи от процедурата.

Когато бъдат установени 
привилегировани връзки, 
възложителят се задължава незабавно 
да уведоми надзорния орган, определен 
в съответствие с член 93, и да вземе 
съответните мерки, за да се избегне 
всякакво неправомерно влияние върху 
процеса на възлагане и да се осигури 
равнопоставеността на кандидатите и 
оферентите. Ако конфликтът на 
интереси не може ефективно да се 
отстрани с други средства, засегнатият 
кандидат или оферент трябва да се 
изключи от процедурата.

Or. it

Изменение 484
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 36 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато бъдат установени 
привилегировани връзки, възлагащият 
орган се задължава незабавно да 
уведоми надзорния орган, определен в 
съответствие с член 93, и да вземе 

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

процеса на възлагане и да се осигури 
равнопоставеността на кандидатите и 
оферентите. Когато конфликтът на 
интереси не може ефективно да се 
отстрани с други средства, засегнатият 
кандидат или оферент трябва да се 
изключи от процедурата.

Or. en

Изменение 485
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 36 – параграф 3 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 486
Heide Rühle
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Предложение за директива
Член 36 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всички взети мерки по настоящия 
член трябва да се документират в 
индивидуалния доклад по член 94.

заличава се

Or. en

Изменение 487
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 36 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 36а
Защита на лица, подаващи сигнали за 

нарушения
Възложителите имат въведени 
вътрешни процедури за подаване на 
сигнали за нарушения за персонала, за 
да гарантират, че:
a) всеки член на персонала 
(включително работници на временни 
и постоянни трудови договори, 
стажанти и консултанти), който 
добросъвестно разкрива всякакви 
материални нарушения, е защитен 
от всички форми на репресивни 
мерки, тормоз или действия, 
причиняващи вреда;
б) поверителността на лицата, 
подаващи сигнали за нарушения, се 
запазва, освен при изричен отказ от 
право на поверителност от тяхна 
страна;
в) съществуват подходящи 
механизми, чрез които да се докладва 
за нарушения, като телефонни линии 
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и електронни формуляри;
г) подало сигнал за нарушение лице, 
подложено впоследствие на 
репресивни мерки, има право на 
справедливо изслушване от 
безпристрастен орган, както и да 
получи цялостно обезщетение като 
виновните за репресивните мерки 
бъдат надлежно санкционирани;
д) разкриването на нарушения се 
разследва по установения ред и се 
предприемат корективни действия 
(ако е подходящо), а лицата, 
подаващи сигнали за нарушения, имат 
възможност да участват в тези 
процедури;
е) ръководителите трябва да 
докажат, че всички действия, 
предприети срещу лицата, подаващи 
сигнали за нарушения, са били 
мотивирани от причини, различни от 
докладването за нарушение;
ж) неверните доклади за разкриване 
на нарушения са защитени, ако са 
извършени добросъвестно; докладите 
за разкриване на нарушения, за които 
е установено, че са подадени 
недобросъвестно, не се ползват от 
подобна защита;
з) ръководството и персонала 
преминават подходящо обучение за 
правата на лицата, подаващи сигнали 
за нарушения, за политиките и 
съответните процедури;
и) политиките за лицата, подаващи 
сигнали за нарушения, се наблюдават 
и оценяват периодично от независими 
органи; 
й) външните доклади за нарушения на 
длъжностни лица на избираеми 
постове, НПО, медии и други 
съответни страни, са защитени, ако
не функционират или не съществуват 
вътрешни канали.
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Or. en

Изменение 488
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 37 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

Уточняване на разпоредбите във връзка с неправомерните действия.

Изменение 489
Marc Tarabella

Предложение за директива
Заглавие I – Глава IV а – членове 37 а и 37 б (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глава ІVа
Правила за взаимност
Член 37а 
Изключване от възлагащите органи и 
възложителите на оферти, 
включващи необхванати от 
международни задължения стоки и 
услуги
1. Възложителите преценяват дали е 
уместно да се изключат от 
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процедурите за възлагане на 
обществени поръчки оферти, които 
включват строителство, доставки 
или услуги от трети държави, 
необвързани с международно 
споразумение, ако стойността на 
строителството, доставките или 
услугите, необхванати от 
международни задължения, 
представлява над 50 % от общата 
стойност на строителството, 
доставките или услугите, включени в 
офертата, при спазване на 
настоящите разпоредби. Оферта от 
трета държава, необвързана с 
международно споразумение, 
автоматично се отхвърля, ако 
цената е по-ниска от 30 % от 
средната цена или разходи на 
останалите оферти.
2. Възложителите могат да изискват 
от оферентите да представят 
информация за произхода и 
стойността на строителството, 
доставките или услугите, 
предложени в офертата. Те приемат 
клетвените декларации като 
предварително доказателство, че 
офертите не могат да бъдат 
отстранени съгласно параграф 1. 
Възлагащият орган може по всяко 
време на процедурата да поиска от 
даден оферент да представи цялата 
необходима документация или част 
от нея, когато това изглежда 
необходимо за осигуряване на 
правилното протичане на 
процедурата. Ако възложителите 
получат оферти, отговарящи на 
условията по параграф 1, заради 
които следва изключване поради 
посоченото съображение, те 
уведомяват за това Комисията. По 
време на процедурата за уведомяване 
възложителите могат да продължат 
разглеждането на офертите. 
Уведомлението се изпраща по 
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електронен път чрез стандартен 
формуляр. Комисията може да 
приема актове за изпълнение, с които 
да установява стандартните 
формуляри за декларациите за 
произхода на строителството, 
доставките или услугите. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране, предвидена в член 100, 
параграф 2. Стандартният формуляр 
съдържа следната информация:
a) наименование и данни за контакт 
на възложителя;
б) описание на обекта на поръчката;
в) наименование и данни за контакт 
на икономическия оператор, за чиято 
оферта се планира изключване;
г) информация за произхода на 
икономическия оператор, 
строителството, доставките или 
услугите и за тяхната стойност.
3. Ако Комисията не одобри 
решението на възложителя за 
изключване на оферта съгласно 
параграф 1, тя трябва да съобщи 
своето мотивирано неодобрение в 
срок от 15 дни, считано от първия 
работен ден след датата, на която 
Комисията е получила 
уведомлението. Този срок може да 
бъде удължен еднократно най-много с 
15 дни в определени случаи с 
надлежно обосновани мотиви, по-
специално ако информацията, която 
се съдържа в уведомлението или в 
приложените към него документи, е 
непълна или неточна, или ако 
представените факти претърпят 
значителни промени. Ако след 
изтичане на този 30-дневен срок 
Комисията не е приела решение, 
одобряващо или отхвърлящо 
изключването, то същото се счита за 
одобрено от Комисията.
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4. Възложителите изискват от 
оферентите да представят 
информация за произхода и 
стойността на стоките и услугите, 
предложени в офертата. Те приемат 
клетвените декларации като 
предварително доказателство, че 
офертите не могат да бъдат 
отстранени съгласно параграф 1. 
Възложителят може по всяко време 
на процедурата да поиска от даден 
оферент да представи цялата 
необходима документация или част 
от нея, когато това изглежда 
необходимо за осигуряване на 
правилното протичане на 
процедурата. 
5. Изключването от процедурите по 
възлагане на поръчки на оферти, 
включващи строителство, доставки 
или услуги, трябва да отговаря на 
следните условия:
a) 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 



PE492.862v02-00 32/193 AM\909613BG.doc

BG

икономическите оператори, 
строителството, доставките и 
услугите от Съюза.
6. Преди да вземе решение по 
параграф 3, Комисията изслушва 
засегнатите възложители.
Член 37б 
Прилагане на условията на взаимност
Договори, сключени с икономически 
оператор в нарушение на 
намерението на Комисията да 
изключи дадена оферта съгласно 
член 38а, след уведомяване за 
одобряване на изключването от 
възложителите, се обявяват за 
недействителни по смисъла на 
Директива 2007/66/ЕО.

Or. fr

Изменение 490
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Заглавие 1 – Глава IV а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глава ІVа
Уреждане на необхванати от 

международни задължения доставки 
и услуги

Член 37 а
Отстраняване на оферти, които 
предлагат необхванати от 
международни задължения доставки 
и услуги
1. По искане на възложителите 
Комисията преценява дали да одобри 
— за поръчките с прогнозна стойност 
най-малко 5 000 000 евро без данък 
върху добавената стойност (ДДС) —
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отстраняване от процедурите по 
възлагане на обществени поръчки на 
офертите, с които се предлагат 
доставки и услуги с произход извън 
Съюза, ако стойността на 
необхванатите от международни 
задължения доставки или услуги 
надвишава 50 % от общата стойност 
на доставките или услугите по 
офертата, при посочените по-долу 
условия.
2. Когато възложителите имат 
намерение да поискат отстраняване 
от процедурите за възлагане на 
обществени поръчки въз основа на 
параграф 1, те посочват това в 
обявлението за поръчката, което 
публикуват, в съответствие с 
член 63.
Възложителите изискват от 
оферентите да предоставят 
информация за произхода и 
стойността на доставките и/или 
услугите, предложени в офертата.
Комисията може да приема актове за 
изпълнение, с които да установява 
стандартните формуляри за 
декларациите за произхода на 
доставките и услугите.
Тези изпълнителни актове се 
приемат в съответствие с 
процедурата по консултиране по член 
100, параграф 2.
Когато възложителите получават 
оферти, които отговарят на 
условията по параграф 1 и за които 
възнамеряват да поискат 
отстраняване поради тази причина, 
те уведомяват Комисията. По време 
на процедурата за уведомяване 
възложителите могат да продължат 
разглеждането на офертите.
Уведомлението се изпраща по 
електронен път чрез стандартен 
формуляр. Комисията приема актове 
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за изпълнение за установяване на 
стандартните формуляри. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране, посочена в член 100, 
параграф 2. Стандартният формуляр 
съдържа следната информация:
a) име и данни за контакт на 
възложителя;
б) описание на обекта на поръчката;
в) име и данни за контакт на 
икономическия оператор, чиято 
оферта трябва да бъде отстранена;
г) информация за произхода на 
икономическия оператор, доставките 
и/или услугите и стойността им;
Комисията може да поиска 
допълнителна информация от 
възложителя.
Информацията се представя в срок 
от осем работни дни, който започва 
да тече от първия работен ден след 
датата на получаване на искането за 
допълнителна информация. Ако в 
този срок Комисията не получи 
исканата информация, срокът по 
параграф 3 се спира, докато 
Комисията получи информацията.
3. За поръчките по параграф 1 
Комисията приема акт за изпълнение 
за одобряване на планираното 
отстраняване в срок от два месеца, 
който започва да тече от първия 
работен ден след датата на 
получаване на информацията. 
Съответните актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 100, параграф 2а. Този 
срок може да бъде удължен 
еднократно с най-много два месеца в 
определени надлежно обосновани 
случаи, по-специално ако 
информацията, която се съдържа в 
уведомлението или в приложените 
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към него документи, е непълна или 
неточна, или ако представените 
факти претърпят значителни 
промени. Ако след изтичането на 
двумесечния срок или на съответния 
удължен срок Комисията не е приела 
решение за одобряване или 
отхвърляне на отстраняването, се 
смята, че тя е отхвърлила 
отстраняването.
4. Когато приема актовете за 
изпълнение съгласно параграф 3, 
Комисията одобрява планираното 
изключване в следните случаи:
a) когато международното 
споразумение за достъпа до пазара в 
областта на обществените поръчки 
между Съюза и държавата, от която 
произхождат доставките или 
услугите, съдържа наложени от 
Съюза изрични ограничителни 
условия за достъпа до пазара за 
доставките или услугите, за които се 
предлага 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 на икономически 
оператори, доставки и услуги от 
Съюза.
При приемането на актове за 
изпълнение съгласно параграф 3 
Комисията не одобрява планирано 
изключване, когато то би довело до 
неспазване на задълженията за 
осигуряване на достъп до пазара, 
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които Съюзът е поел в 
международните си споразумения.
5. Когато преценява дали липсва 
значителна степен на взаимност, 
Комисията проучва следните 
аспекти:
a) 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, доставки и услуги от 
Съюза;
б) до каква степен публичните органи 
и отделните възложители 
поддържат или възприемат 
практики на неравнопоставено 
третиране спрямо икономически 
оператори, доставки и услуги от 
Съюза.
6. Преди да вземе решение по 
параграф 3, Комисията изслушва 
засегнатите оференти.
7. Възложители, които са изключили 
оферти съгласно параграф 1, 
посочват това в обявлението за 
възложена поръчка, публикувано 
съгласно член 64 от настоящата 
директива.
Член 37 б
Правила за произход
1. Произходът на даден продукт се 
определя съгласно членове 22—26 от 
Регламент (ЕИО) № 2913/92 на 
Съвета от 12 октомври 1992 година 
относно създаване на Митнически 
кодекс на Общността.
2. Произходът на дадена услуга се 
определя въз основа на произхода на 
физическото или юридическото лице, 
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което я предоставя.
3. За целите на настоящата 
директива доставките и услугите с 
произход от държавите от 
Европейското икономическо 
пространство, които не са държави 
— членки на Европейския съюз, се 
третират като стоките и услугите с 
произход от държавите членки.
Член 37 в
Прилагане на условията на взаимност
Възлагането на поръчки на 
икономически оператор в нарушение 
на актовете за изпълнение на 
Комисията, приети съгласно член 37, 
буква а) при планирано изключване, 
оповестено от възложителите, се 
обявява за недействително по 
смисъла на Директива 2007/66/EО.

Or. en

Изменение 491
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 39 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки са длъжни да 
предвидят правото на възложителите да 
прилагат открити или ограничени 
процедури или процедури на договаряне 
с предварителна покана за участие в 
състезателна процедура, както е 
регламентирано в настоящата 
директива.

Държавите членки са длъжни да 
предвидят правото на възложителите да 
прилагат открити или ограничени 
процедури или процедури на договаряне 
с предварителна покана за участие в 
състезателната процедура и 
партньорства за иновации, както е 
регламентирано в настоящата 
директива.

Or. en
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Изменение 492
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 39 – параграф 86 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. de

Изменение 493
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 39 – параграф 2 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обявление за съществуването на 
квалификационна система по член 62, 
когато поръчката се възлага с 
ограничена процедура, процедура на 
договаряне или партньорство за 
иновации;

б) обявление за съществуването на 
квалификационна система по член 62, 
когато поръчката се възлага с 
ограничена процедура или процедура на 
договаряне.

Or. fr

Изменение 494
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 39 – параграф 2 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обявление за съществуването на б) обявление за съществуването на 
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квалификационна система по член 62, 
когато поръчката се възлага с 
ограничена процедура, процедура на 
договаряне или партньорство за 
иновации;

квалификационна система по член 62, 
когато поръчката се възлага с 
ограничена процедура или процедура на 
договаряне.

Or. fr

Изменение 495
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 39 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки могат да 
осигурят на възложителите право да 
прилагат процедура на договаряне без 
предварителна покана за участие в 
състезателна процедура само в 
специфичните случаи и 
обстоятелства, изрично посочени в 
член 42.

3. Държавите членки осигуряват на 
възложителите право да прилагат 
процедура на договаряне без 
предварителна покана за участие в 
състезателна процедура, както е
изрично посочено в член 42.

Or. en

Изменение 496
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 40 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

Срокът за получаване на офертите трябва да бъде удължен на 47 дни, което дава на 
кандидатите достатъчно време да подготвят офертите си. Срокът продължава да 
е по-кратък от настоящия (52 дни).

Изменение 497
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 40 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Възложителят може да съкрати с 
пет дни срока за получаване на
оферти, посочени във втора алинея 
от параграф 1, когато допуска 
подаването на офертите с 
електронни средства в съответствие 
с член 33, параграфи 3, 4 и 5.

заличава се

Or. en

Изменение 498
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 41 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Минималният срок за получаването на 
заявките за участие по принцип 
задължително се определя на не по-
малко от 30 дни от датата на изпращане 
на обявлението за поръчката или 
поканата за потвърждаване на интерес и 
в никакъв случай не може да бъде по-
малък от 15 дни.

Минималният срок за получаването на 
заявките за участие по принцип 
задължително се определя на не по-
малко от 35 дни от датата на изпращане 
на обявлението за поръчката или 
поканата за потвърждаване на интерес и 
в никакъв случай не може да бъде по-
малък от 15 дни.

Or. en
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Обосновка

Срокът за получаване на заявките за участие следва да бъде удължен на 35 дни, което 
дава на кандидатите достатъчно време да подготвят офертите си.

Изменение 499
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 42 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Минималният срок за получаването на 
заявките за участие по принцип 
задължително се определя на не по-
малко от 30 дни от датата на 
изпращане на обявлението за поръчката 
или когато се използва периодично 
индикативно обявление като покана за 
участие в състезателна процедура –
датата на изпращане на поканата за 
потвърждаване на интерес, и в никакъв 
случай не може да бъде по-малък от 15 
дни.

Определя се достатъчен минимален
срок за получаването на заявките за 
участие от датата на изпращане на 
обявлението за поръчката или когато се 
използва периодично индикативно 
обявление като покана за участие в
състезателна процедура – датата на 
изпращане на поканата за 
потвърждаване на интерес, и в никакъв 
случай не може да бъде по-малък от 15 
дни.

Or. en

Изменение 500
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 42 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Минималният срок за получаването на 
заявките за участие по принцип 
задължително се определя на не по-
малко от 30 дни от датата на изпращане 
на обявлението за поръчката или когато 
се използва периодично индикативно 
обявление като покана за участие в 
състезателна процедура – датата на 

Минималният срок за получаването на 
заявките за участие по принцип 
задължително се определя на не по-
малко от 35 дни от датата на изпращане 
на обявлението за поръчката или когато 
се използва периодично индикативно 
обявление като покана за участие в 
състезателна процедура – датата на 
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изпращане на поканата за 
потвърждаване на интерес, и в никакъв 
случай не може да бъде по-малък от 15 
дни.

изпращане на поканата за 
потвърждаване на интерес, и в никакъв 
случай не може да бъде по-малък от 15 
дни.

Or. en

Обосновка

Срокът за получаване на заявките за участие следва да бъде удължен на 35 дни, което 
дава на кандидатите достатъчно време да подготвят офертите си.

Изменение 501
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 42 – параграф 2 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

На възлагащите органи се забранява 
договарянето изключително на 
цените, посочени в офертите.

Or. fr

Изменение 502
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 43 заличава се
Партньорство за иновации

1. Държавите членки имат право да 
предвидят възможността 
възложителите да използват 
партньорства за иновации, както е 
регламентирано в настоящата 
директива. Държавите членки имат 
право да решат да не транспонират в 
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своето национално право 
партньорствата за иновации или да 
ограничат тяхното използване до 
определени видове поръчки.
При партньорствата за иновации 
всеки икономически оператор може 
да подаде заявка за участие в отговор 
на покана за участие в състезателна 
процедура съгласно член 39, параграф 
2, букви б) и в), с оглед установяване 
на структурирано партньорство за 
разработка на новаторски продукт, 
услуга или строителство и закупуване 
впоследствие на получените в 
резултат на това стоки, услуги или 
строителство, стига те да 
отговарят на договорените нива на 
изпълнение и разходи.
2. Партньорството се структурира 
на последователни етапи според 
последователността на стъпките в 
процеса на изследване и разработка на 
иновациите, евентуално до 
производството на стоката или 
извършването на услугите. То трябва 
да предвижда междинни показатели 
за постигане от партньора и 
заплащане на възнаграждението на 
съответни вноски. Въз основа на тези 
показатели възложителят може да 
реши след всеки етап да прекрати 
партньорството и да стартира нова 
процедура за възлагане на обществени 
поръчки за останалите етапи, стига 
да е придобил съответните права 
върху интелектуалната собственост. 

3. Поръчката се възлага в 
съответствие с правилата за 
процедурата на договаряне с 
предварителна покана за участие в 
състезателна процедура, посочени в 
член 42. 

При подбора на кандидатите 
възложителите обръщат особено 
внимание на критериите по 
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отношение на капацитета и опита 
на оферентите в областта на 
научноизследователската и 
развойната дейност или 
разработката на новаторски 
решения. Те имат право да 
ограничават броя на подходящите 
кандидати, които да бъдат поканени 
за участие в процедурата, в 
съответствие с член 72, параграф 2.

Само икономическите оператори, 
поканени от възложителя след 
оценката на поисканата от тях 
информация, имат право да подават 
проекти за изследване и разработка 
на иновации, чиято цел е 
удовлетворяване на потребностите, 
установени от възложителя, които 
не могат да се удовлетворят от 
съществуващите решения. 
Поръчката се възлага единствено въз 
основа на критерия за възлагане 
„икономически най-изгодна оферта“ в 
съответствие с член 76, параграф 1, 
буква а).

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

Or. en

Изменение 503
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 43 заличава се
Партньорство за иновации
1. Държавите членки имат право да 
предвидят възможността 
възложителите да използват 
партньорства за иновации, както е 
регламентирано в настоящата 
директива. Държавите членки имат 
право да решат да не транспонират в 
своето национално право 
партньорствата за иновации или да 
ограничат тяхното използване до 
определени видове поръчки.

При партньорствата за иновации 
всеки икономически оператор може 
да подаде заявка за участие в отговор 
на покана за участие в състезателна 
процедура съгласно член 39, параграф 
2, букви б) и в), с оглед установяване 
на структурирано партньорство за 
разработка на новаторски продукт, 
услуга или строителство и закупуване 
впоследствие на получените в 
резултат на това стоки, услуги или 
строителство, стига те да 
отговарят на договорените нива на 
изпълнение и разходи.
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2. Партньорството се структурира 
на последователни етапи според 
последователността на стъпките в 
процеса на изследване и разработка на 
иновациите, евентуално до 
производството на стоката или 
извършването на услугите. То трябва 
да предвижда междинни показатели 
за постигане от партньора и 
заплащане на възнаграждението на 
съответни вноски. Въз основа на тези 
показатели възложителят може да 
реши след всеки етап да прекрати 
партньорството и да стартира нова 
процедура за възлагане на обществени 
поръчки за останалите етапи, стига 
да е придобил съответните права 
върху интелектуалната собственост. 

3. Поръчката се възлага в 
съответствие с правилата за 
процедурата на договаряне с 
предварителна покана за участие в 
състезателна процедура, посочени в 
член 42. 

При подбора на кандидатите 
възложителите обръщат особено 
внимание на критериите по 
отношение на капацитета и опита 
на оферентите в областта на 
научноизследователската и 
развойната дейност или 
разработката на новаторски 
решения. Те имат право да 
ограничават броя на подходящите 
кандидати, които да бъдат поканени 
за участие в процедурата, в 
съответствие с член 72, параграф 2.

Само икономическите оператори, 
поканени от възложителя след 
оценката на поисканата от тях 
информация, имат право да подават 
проекти за изследване и разработка 
на иновации, чиято цел е 
удовлетворяване на потребностите, 
установени от възложителя, които 
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не могат да се удовлетворят от 
съществуващите решения. 
Поръчката се възлага единствено въз 
основа на критерия за възлагане 
„икономически най-изгодна оферта“ в 
съответствие с член 76, параграф 1, 
буква а).

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

Or. fr

Изменение 504
Frank Engel, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 43 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки имат право да Държавите членки предвиждат 
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предвидят възможността 
възложителите да използват 
партньорства за иновации, както е 
регламентирано в настоящата 
директива. Държавите членки имат 
право да решат да не транспонират в 
своето национално право 
партньорствата за иновации или да 
ограничат тяхното използване до 
определени видове поръчки.

възможността възложителите да 
използват партньорства за иновации, 
както е регламентирано в настоящата 
директива.

Or. fr

Изменение 505
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 43 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки имат право да 
предвидят възможността 
възложителите да използват 
партньорства за иновации, както е 
регламентирано в настоящата 
директива. Държавите членки имат 
право да решат да не транспонират в 
своето национално право 
партньорствата за иновации или да 
ограничат тяхното използване до 
определени видове поръчки.

Държавите членки предвиждат 
възможността възложителите да 
използват партньорства за иновации, 
както е регламентирано в настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

Насърчаването на партньорствата за иновации е основен приоритет в настоящото 
предложение за изменения. В това си качество транспонирането на процедурата 
следва да е задължително и еднакво във всички държави членки, да се гарантират 
условия на равнопоставеност.

Изменение 506
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel, Jürgen Creutzmann
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Предложение за директива
Член 43 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При партньорствата за иновации всеки 
икономически оператор може да подаде 
заявка за участие в отговор на покана за 
участие в състезателна процедура 
съгласно член 39, параграф 2, букви б) 
и в), с оглед установяване на 
структурирано партньорство за 
разработка на новаторски продукт, 
услуга или строителство и закупуване 
впоследствие на получените в резултат 
на това стоки, услуги или строителство, 
стига те да отговарят на договорените 
нива на изпълнение и разходи.

При партньорствата за иновации всеки 
икономически оператор може да подаде 
заявка за участие в отговор на 
обявление за поръчка, с оглед 
установяване на структурирано 
партньорство за разработка на 
новаторски продукт, услуга или 
строителство и закупуване впоследствие 
на получените в резултат на това стоки, 
услуги или строителство, чиято 
необходимост не може да бъде 
задоволена от вече съществуващите 
на пазара решения, стига те да 
отговарят на договорените нива на 
изпълнение и разходи. Поръчката за 
създаване на партньорство за 
иновации се възлага единствено въз 
основа на критерия за икономически 
най-изгодната оферта в 
съответствие с член 76, параграф 1, 
буква а).

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение подобрява новата процедура за партньорства за иновации. 

Изменение 507
Frank Engel

Предложение за директива
Член 43 – параграф 2 – алинеи 2 а и 2 б (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. fr

Изменение 508
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Предложение за директива
Член 43 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Партньорството се структурира на 
последователни етапи според 
последователността на стъпките в 
процеса на изследване и разработка на 
иновациите, които могат да включват 
производството на стоката или 
предоставянето на услугите, или 
извършването на строително-
ремонтните работи. 
Партньорството предвижда
междинни показатели за постигане от 
партньора и възнаграждение на 
съответни вноски. Въз основа на тези
показатели възложителят може да реши 
след всеки етап да прекрати 
партньорството и да стартира нова 
процедура за възлагане на обществени 
поръчки за останалите етапи, стига 
възлагащият орган да е посочил в 
документите по обществената 
поръчка при какви условия може да се 
възползва от този фактор, за да 
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прекрати партньорството.

Or. en

Обосновка

Пак там.

Изменение 509
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Предложение за директива
Член 43 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поръчката се възлага в съответствие с 
правилата за процедурата на 
договаряне с предварителна покана за 
участие в състезателна процедура, 
посочени в член 42.

Поръчката се възлага в съответствие с 
разпоредбите, предвидени в букви а)—
з) по-долу:

a) В документите за обществените 
поръчки, възлагащите органи 
посочват кои елементи определят
минималните изисквания, които 
трябва да бъдат изпълнени. Насоките 
трябва да са достатъчно точни, за да 
позволят на икономическите 
оператори да определят естеството 
и обхвата на поръчката и да решат 
дали да заявят участие в 
процедурата.
б) Минималният срок за получаване 
на заявките за участие е 30 дни от 
датата на изпращане на обявлението 
за поръчката или, когато се използва 
обявление за предварителна 
информация като покана за участие в 
състезателна процедура – от датата 
на изпращане на поканата за 
потвърждаване на интерес. 
Минималният срок за получаване на 
първоначални оферти е 30 дни от 
датата на изпращане на поканата.
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в) Възлагащите органи договарят с 
оферентите първоначалните и 
всички изпратени в последствие 
оферти с цел подобряване на 
съдържанието, за да се гарантира, че 
тези оферти по-добре отговарят на 
критериите за възлагане, посочени в 
документите за възлагане на 
обществената поръчка.
г) По време на договарянето 
възлагащите органи гарантират 
равно третиране на всички оференти. 
За тази цел те не предоставят 
информация по дискриминационен 
начин, който може да даде 
предимство на някои оференти за 
сметка на други. Те полагат 
специални усилия, за да гарантират, 
че всички оференти, чиито оферти не 
са отхвърлени, са информирани 
писмено за всякакви промени в 
техническите спецификации на 
документите по обществената 
поръчка, различни от онези, които 
определят минималните изисквания, 
като предоставят достатъчно време 
на тези оференти да променят и 
представят отново изменените си 
оферти съгласно тези промени.
д) В съответствие с член 32 
възлагащите органи не разкриват на 
другите участници поверителна 
информация, предоставена от 
кандидат, участващ в договарянето, 
без неговото съгласие. Това съгласие 
не е под формата на общ отказ от 
право на поверителност, а се дава по 
отношение на намерението за 
съобщаване на конкретна 
информация.
е) Минималните изисквания и 
критериите за възлагане не са 
предмет на договаряне.
ж) След изтичане на крайния срок за 
подаване на оферти и преди 
пристъпване към разглеждането им,
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възлагащите органи могат да посочат 
тежест за всяка точка от 
подпозициите на даден критерий за 
възлагане, определен предварително в 
съответствие с член 76, параграф 5, 
при условие че:
i) критериите за възлагане на 
обществена поръчка, определени в 
документите на поръчката или 
обявлението за поръчка, не се 
променят;
ii) това не включва нови елементи, 
които биха оказали влияние върху 
изготвянето на оферти;
iii) това не е причина за проява на 
дискриминация срещу никой от 
оферентите.
з) Процедурите за партньорство за 
иновации могат да се провеждат на 
последователни етапи с цел да се 
намали броят на офертите, които 
ще се договарят, чрез прилагане на 
критериите за възлагане, посочени в 
обявлението за поръчката, в 
поканата за потвърждаване на 
интерес или в документите за 
обществената поръчка. В 
обявлението за поръчката, поканата 
за потвърждаване на интерес или 
документите за обществената 
поръчка възлагащият орган ясно 
посочва дали ще използва тази 
възможност.

Or. en

Обосновка

Изменение от основно значение, свързващо процедурата за партньорства за иновации 
с договарянето, което иначе не се използва в обществените поръчки за комунални 
услуги и позволява малко повече възможности за договаряне, при условие че това се 
изисква за различните видовете обществени поръчки, спадащи към новата процедура, 
което обяснява защо тук са пренесени само някои най-важни части от член 27 от 
основната директива за обществените поръчки, за да се гарантира прозрачност и 
справедливост.
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Изменение 510
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Предложение за директива
Член 43 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При подбора на кандидатите 
възложителите обръщат особено 
внимание на критериите по отношение 
на капацитета и опита на оферентите
в областта на научноизследователската 
и развойната дейност или разработката 
на новаторски решения. Те имат право 
да ограничават броя на подходящите 
кандидати, които да бъдат поканени за 
участие в процедурата, в съответствие с 
член 72, параграф 2.

При подбора на кандидатите 
възложителите обръщат особено 
внимание на критериите по отношение 
на капацитета на кандидатите в 
областта на научноизследователската и 
развойната дейност и разработката на 
новаторски решения. Те имат право да 
ограничават броя на подходящите 
кандидати, които да бъдат поканени за 
участие в процедурата, в съответствие с 
член 72, параграф 2.

Or. en

Обосновка

Подобренията в процедурата за партньорства за иновации я правят по-достъпна 
особено за иновативните МСП.

Изменение 511
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Предложение за директива
Член 43 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Само икономическите оператори, 
поканени от възложителя след оценката 
на поисканата от тях информация, имат 
право да подават проекти за изследване 
и разработка на иновации, чиято цел е 
удовлетворяване на потребностите, 
установени от възложителя, които не 
могат да се удовлетворят от 
съществуващите решения.
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се възлага единствено въз основа на 
критерия за възлагане „икономически 
най-изгодна оферта“ в съответствие 
с член 76, параграф 1, буква а).

Or. en

Обосновка

Основата, на която се възлагат обществените поръчки, вече е спомената в предходни 
изменения относно партньорствата за иновации.

Изменение 512
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Предложение за директива
Член 43 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Възлагащият орган гарантира, че
структурата на партньорството и 
особено продължителността и 
стойността на различните етапи 
отразяват степента на новаторство в 
предложеното решение и 
последователността на действията за 
изследване и разработка на иновациите, 
необходими за осигуряването на 
новаторско решение, което все още не 
се предлага на пазара. Прогнозната 
стойност на стоки, услуги или 
строителство не е несъразмерна 
спрямо инвестицията, необходима за 
тяхната разработка.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 513
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Предложение за директива
Член 43 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възложителите не могат да 
използват партньорствата за 
иновации, за да препятстват, 
ограничават или изкривяват 
конкуренцията.

заличава се

Or. en

Обосновка

Този проблем вече е уреден в предходно изменение относно партньорствата за 
иновации.

Изменение 514
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 44 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възложителите могат да използват 
процедура на договаряне без 
предварителна покана за участие в 
състезателна процедура в следните 
случаи:

На възложителите се забранява да 
използват процедурата на договаряне 
без разгласяване за изключително 
договаряне на цената на услугите. 
Възложителите могат да използват 
процедура на договаряне без 
предварителна покана за участие в 
състезателна процедура в следните 
случаи:

Or. fr
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Изменение 515
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 44 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) когато не са били подадени оферти, 
подадените оферти не са отговаряли на 
изискванията, не са били подадени 
заявки за участие в отговор на 
процедура с предварителна покана за 
участие в състезателна процедура, при 
условие че първоначално обявените 
условия на поръчката не са съществено
променени;

a) когато не са били подадени оферти, 
подадените оферти не са отговаряли на 
изискванията, не са били подадени 
заявки за участие в отговор на 
процедура с предварителна покана за 
участие в състезателна процедура, при 
условие че първоначално обявените 
условия на поръчката не са променени;

Or. it

Изменение 516
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 44 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) когато целта на поръчката е създаване 
или придобиване на произведение на 
изкуството;

в) когато по причини, свързани с 
художественото изпълнение, 
поръчката може да се възложи само 
на конкретен икономически 
оператор;

Or. en

Обосновка

Свеждането на прилагането на процедурата на договаряне без предварително 
обявяване само до произведения на изкуството изглежда твърде ограничен подход. 
Въпросната обществена поръчка може да не се отнася до произведение на 
изкуството, но несъмнено може да е с творчески характер (например художествено 
изпълнение, концерт).
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Изменение 517
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 44 – алинея 1 – буква г) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) отсъствието на конкуренция по 
технически причини;

заличава се

Or. it

Изменение 518
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 44 – параграф 1 – буква г) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) отсъствието на конкуренция по
технически причини;

i) отсъствието на конкуренция поради 
правни или технически причини;

Or. en

Изменение 519
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 44 – параграф 1 – буква г) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) отсъствието на конкуренция по
технически причини;

i) отсъствието на конкуренция поради 
правни или технически причини;

Or. en
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Изменение 520
Peter Simon

Предложение за директива
Член 44 – параграф 1 – буква г) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) отсъствието на конкуренция по
технически причини;

i) отсъствието на конкуренция поради 
правни или технически причини;

Or. de

Изменение 521
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 44 – параграф 1 – буква г) – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 522
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 44 – параграф 1 – буква г) – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 523
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 44 – параграф 1 – буква г a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. fr

Изменение 524
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 44 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) доколкото е строго необходимо, 
когато поради изключително спешни 
причини, предизвикани от 
форсмажорни обстоятелства, не 
могат да бъдат спазени сроковете, които 
са установени зa открити процедури, 
ограничени процедури и процедури на 
договаряне с предварителна покана за 
участие в състезателна процедура. 
Обстоятелствата, предявени с цел 
обосноваване на изключителната 

д) доколкото е строго необходимо, 
когато поради изключително спешни и 
непредвидени от възложителя
причини не могат да бъдат спазени 
сроковете, които са установени зa 
открити процедури, ограничени 
процедури и процедури на договаряне с 
предварителна покана за участие в 
състезателна процедура. 
Обстоятелствата, предявени с цел 
обосноваване на изключителната 
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спешност, в никакъв случай не трябва 
да се дължат на възложителя;

спешност, в никакъв случай не трябва 
да се дължат на възложителя;

Or. en

Изменение 525
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 44 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) доколкото е строго необходимо, 
когато поради изключително спешни 
причини, предизвикани от 
форсмажорни обстоятелства, не 
могат да бъдат спазени сроковете, които 
са установени зa открити процедури, 
ограничени процедури и процедури на 
договаряне с предварителна покана за 
участие в състезателна процедура. 
Обстоятелствата, предявени с цел 
обосноваване на изключителната 
спешност, в никакъв случай не трябва 
да се дължат на възложителя;

д) доколкото е строго необходимо, 
когато поради изключително спешни 
причини не могат да бъдат спазени 
сроковете, които са установени зa 
открити процедури, ограничени 
процедури и процедури на договаряне с 
предварителна покана за участие в 
състезателна процедура. 
Обстоятелствата, предявени с цел 
обосноваване на изключителната 
спешност, в никакъв случай не трябва 
да се дължат на възложителя;

Or. en

Обосновка

Свеждането на изключително спешните случаи до случаи на непреодолима сила е 
доста ограничен подход.

Изменение 526
Peter Simon

Предложение за директива
Член 44 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) доколкото е строго необходимо, 
когато поради изключително спешни 

д) доколкото е строго необходимо, 
когато поради изключително спешни 
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причини, предизвикани от 
форсмажорни обстоятелства, не могат 
да бъдат спазени сроковете, които са 
установени зa открити процедури, 
ограничени процедури и процедури на 
договаряне с предварителна покана за 
участие в състезателна процедура. 
Обстоятелствата, предявени с цел 
обосноваване на изключителната 
спешност, в никакъв случай не трябва 
да се дължат на възложителя;

причини, предизвикани от 
непредвидими за възлагащия орган 
обстоятелства, не могат да бъдат 
спазени сроковете, които са установени 
зa открити процедури, ограничени 
процедури и процедури на договаряне с 
предварителна покана за участие в 
състезателна процедура. 
Обстоятелствата, предявени с цел 
обосноваване на изключителната 
спешност, в никакъв случай не трябва 
да се дължат на възложителя;

Or. de

Изменение 527
Tiziano Motti

Предложение за директива
Член 44 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) при поръчки за доставки, когато са 
необходими допълнителни доставки от 
първоначалния доставчик, 
предназначени за частична замяна на 
нормални снабдявания или инсталации 
или за разширяване обхвата на 
съществуващите снабдявания или 
инсталации, когато смяната на 
доставчика би принудила възложителя 
да се сдобие с материал с различни 
технически характеристики, което ще 
доведе до несъвместимост или 
несъразмерно големи технически 
затруднения при експлоатацията и 
поддръжката;

е) при поръчки за доставки, когато са 
необходими допълнителни доставки от 
първоначалния доставчик, 
предназначени за частична замяна на 
нормални снабдявания или инсталации 
или за разширяване обхвата на 
съществуващите снабдявания или 
инсталации, когато смяната на 
доставчика би принудила възложителя 
да се сдобие с материал с различни 
технически характеристики, което ще 
доведе до несъвместимост или 
несъразмерно големи технически 
затруднения при експлоатацията и 
поддръжката; за допълнително 
строителство или услуги, които не са 
включени в първоначално възложения 
проект или в първоначално 
възложената поръчка, но които, 
поради непредвидените 
обстоятелства, са станали 
необходими зa изпълнението на 
поръчката, при условие че 
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възлагането е направено на 
предприемача или на доставчика на 
услуги, който изпълнява 
първоначалната поръчка:
– когато такива допълнителни услуги 
или строителство не могат да бъдат 
технически или икономически 
отделени от основната поръчка без 
голямо затруднение зa 
възложителите, или
– когато такива допълнителни услуги 
или строителство, при все че са 
отделими от изпълнението на 
първоначалната поръчка, са строго 
необходими зa нейните по-късни 
етапи;

Or. en

Обосновка

Настоящата директива за възлагане на обществени поръчки за комунални услуги 
урежда включването на „допълнително строителство или услуги“ в списъка със 
случаи, в които възложителите могат да използват процедура без предварителна 
покана за участие в състезателна процедура. Това условие е изключително важно за 
възложителите, така че няма причина да бъде премахнато от текста на новата 
директива. Дерогацията, която се урежда в новия член 82, параграф 6 на 
предложението, всъщност не е равнозначна на първоначалната разпоредба (настоящ 
член 40, параграф 3), буква е)), тъй като формулировката Й не покрива точно същите 
обстоятелства.

Изменение 528
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 44 – параграф 1 – буква e a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) за допълнително строителство 
или услуги, които не са включени в 
първоначално възложения проект или 
в първоначално възложената поръчка, 
но които, поради непредвидените 
обстоятелства, са станали 
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необходими зa изпълнението на 
поръчката, при условие че 
възлагането е направено на 
предприемача или на доставчика на 
услуги, който изпълнява 
първоначалната поръчка:
i) когато такива допълнителни услуги 
или строителство не могат да бъдат 
технически или икономически 
отделени от основната поръчка без 
голямо затруднение зa 
възложителите, или
ii) когато такива допълнителни 
услуги или строителство, при все че 
са отделими от изпълнението на 
първоначалната поръчка, са строго 
необходими зa нейните по-късни 
етапи;

Or. en

Обосновка

Настоящата директива за възлагане на обществени поръчки за комунални услуги 
урежда включването на „допълнително строителство или услуги“ в списъка със 
случаи, в които възложителите могат да използват процедура без предварителна 
покана за участие в състезателна процедура. Това условие е изключително важно за 
възложителите, така че няма причина да бъде премахнато от текста на новата 
директива. Дерогацията, която се урежда в новия член 82, параграф 6 на 
предложението, всъщност не е равнозначна на първоначалната разпоредба (настоящ 
член 40, параграф 3), буква е)), тъй като формулировката Й не покрива точно същите 
обстоятелства.

Изменение 529
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Предложение за директива
Член 44 – параграф 1 – буква e a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) за допълнително строителство 
или услуги, които не са включени в 
първоначално възложения проект или 
в първоначално възложената поръчка, 
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но които, поради непредвидените 
обстоятелства, са станали 
необходими зa изпълнението на 
поръчката, при условие че 
възлагането е направено на 
предприемача или на доставчика на 
услуги, който изпълнява 
първоначалната поръчка:
i) когато такива допълнителни услуги 
или строителство не могат да бъдат 
технически или икономически 
отделени от основната поръчка без 
голямо затруднение зa 
възложителите, или
ii) когато такива допълнителни 
услуги или строителство, при все че 
са отделими от изпълнението на 
първоначалната поръчка, са строго 
необходими зa нейните по-късни 
етапи;

Or. en

Обосновка

Настоящата директива за възлагане на обществени поръчки за комунални услуги 
урежда включването на „допълнително строителство или услуги“ в списъка със 
случаи, в които възложителите могат да използват процедура без предварителна 
покана за участие в състезателна процедура. Това условие е изключително важно за 
възложителите, така че няма причина да бъде премахнато от текста на новата 
директива. Дерогацията, която се урежда в новия член 82, параграф 6 на 
предложението, не е равнозначна на първоначалната разпоредба.

Изменение 530
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 44 – параграф 1 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) за закупуване на доставки при 
особено изгодни условия от изпълнител 
на предходни доставки, който 
окончателно прекратява стопанската си 

й) за закупуване на доставки при 
особено изгодни условия от изпълнител 
на предходни доставки, който 
окончателно прекратява стопанската си 
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дейност, или от синдици при 
производство по несъстоятелност, 
споразумение с кредитори или друга 
сходна процедура съгласно 
националните законови или 
подзаконови разпоредби;

дейност, или от синдици при 
производство по несъстоятелност или 
друга сходна процедура съгласно 
националните законови или 
подзаконови разпоредби;

Or. en

Обосновка

Често срещаната ситуация, в която даден икономически оператор е сключил 
споразумение с кредитори, не трябва да се счита за основание за изключване само по 
себе си.

Изменение 531
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 44 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) е нередовна или неприемлива и a) е нередовна или неприемлива; или

Or. en

Изменение 532
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 44 –  алинея 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако даден възложител вземе решение, 
съгласно разпоредбите на настоящия 
член, да използва процедурата на 
договаряне без предварително 
публикуване той трябва да 
предостави на надзорния орган по 
член 93 подобен доклад, в който се 
обосновава този избор и в който да 
фигурират документите за 
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поръчката и свързаната информация, 
а в случай че избере да използва 
процедурата на договаряне без 
предварително публикуване, въз 
основа на параграф 1, буква а) —
документите за поръчката от 
предишната покана за представяне на 
оферти.

Or. it

Изменение 533
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 45 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Рамково споразумение“ означава 
споразумение между един или повече 
възложители и един или повече 
икономически оператори, което има за 
цел да определи условията на 
договорите за поръчки, които ще бъдат 
възложени през определен период, и по-
специално условията, свързани с 
цените и когато е уместно – с 
предвидените количества.

„Рамково споразумение“ означава 
споразумение между един или повече 
възложители и един или повече 
икономически оператори, което има за 
цел да определи условията на 
договорите за поръчки, които ще бъдат 
възложени през определен период.

Or. en

Обосновка

Възлагащите органи са свободни да уреждат рамковите споразумения, които влизат 
в полето на приложение на директивата за възлагане на обществени поръчки за 
комунални услуги, при условие че прилагат процедурите, предвидени в настоящата 
директива. Предложената разпоредба отразява реда на сключване на рамковите 
споразумения, уреден чрез класическата директива, и трябва да бъде отхвърлена, тъй 
като е в противовес на концепцията на директивата за възлагане на обществени 
поръчки за комунални услуги, доколкото последната е насочена към предоставяне на 
обществени поръчки от субекти, работещи в съответните сектори, по специален 
режим, по-гъвкав от този, който се урежда от класическата директива.
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Изменение 534
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 45 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Срокът на рамковото споразумение не 
надвишава четири години, освен в 
изключителни надлежно обосновани 
случаи, по-специално когато 
предметът на рамковото 
споразумение го оправдава.

заличава се

Or. en

Изменение 535
Tiziano Motti

Предложение за директива
Член 45 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Срокът на рамковото споразумение не 
надвишава четири години, освен в 
изключителни надлежно обосновани 
случаи, по-специално когато 
предметът на рамковото 
споразумение го оправдава.

заличава се

Or. en

Обосновка

Възлагащите органи са свободни да уреждат рамковите споразумения, които влизат 
в полето на приложение на директивата за възлагане на обществени поръчки за 
комунални услуги, при условие че прилагат процедурите, предвидени в настоящата 
директива. Предложената разпоредба отразява реда на сключване на рамковите 
споразумения, уреден чрез класическата директива, и трябва да бъде отхвърлена, тъй 
като е в противовес на концепцията на директивата за възлагане на обществени 
поръчки за комунални услуги, доколкото последната е насочена към предоставяне на 
обществени поръчки от субекти, работещи в съответните сектори, по специален 
режим, по-гъвкав от този, който се урежда от класическата директива.



AM\909613BG.doc 69/193 PE492.862v02-00

BG

Изменение 536
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Предложение за директива
Член 45 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Срокът на рамковото споразумение не 
надвишава четири години, освен в 
изключителни надлежно обосновани 
случаи, по-специално когато 
предметът на рамковото 
споразумение го оправдава.

заличава се

Or. en

Обосновка

Възлагащите органи са свободни да уреждат рамковите споразумения, които влизат 
в полето на приложение на директивата за възлагане на обществени поръчки за 
комунални услуги, при условие че прилагат процедурите, предвидени в настоящата 
директива.

Изменение 537
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 45 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Срокът на рамковото споразумение не 
надвишава четири години, освен в 
изключителни надлежно обосновани 
случаи, по-специално когато предметът 
на рамковото споразумение го 
оправдава.

Срокът на рамковото споразумение не 
надвишава шест години, освен в 
изключителни надлежно обосновани 
случаи, по-специално когато предметът 
на рамковото споразумение го 
оправдава. Срокът на рамковото 
споразумение по отношение на 
поддръжката се основава на 
жизнения цикъл на строителството 
или доставката.

Or. en
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Обосновка

Целта е да се разрешават проблеми, като например с договорите за поддръжка на 
асансьори.

Изменение 538
Frank Engel, Constance Le Grip

Предложение за директива
Член 45 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Срокът на рамковото споразумение не 
надвишава четири години, освен в 
изключителни надлежно обосновани 
случаи, по-специално когато 
предметът на рамковото 
споразумение го оправдава.

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

Or. fr

Изменение 539
Lara Comi

Предложение за директива
Член 45 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Срокът на рамковото споразумение не 
надвишава четири години, освен в 
изключителни надлежно обосновани 
случаи, по-специално когато 
предметът на рамковото 
споразумение го оправдава.

Срокът на рамковото споразумение не 
надвишава четири години, освен когато 
същността на предмета на 
споразумението не налага 
определянето на по-дълъг период на 
действие.
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Or. it

Изменение 540
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 45 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Срокът на рамковото споразумение не 
надвишава четири години, освен в 
изключителни надлежно обосновани 
случаи, по-специално когато предметът 
на рамковото споразумение го 
оправдава.

Срокът на рамковото споразумение не 
надвишава шест години, освен в 
изключителни надлежно обосновани 
случаи, по-специално когато предметът 
на рамковото споразумение го 
оправдава.

Or. en

Обосновка

Срокът на рамковите споразумения следва да бъде ограничен с цел повишаване на 
конкуренцията. От друга страна, поради факта, че настоящите директиви не 
включват никакво ограничение, период от четири години изглежда твърде кратък и 
би намалил стимулите за оферентите, по-конкретно за МСП, да участват в търг за 
обществени поръчки, тъй като ще трябва да поемат административния товар на 
повторното подаване на оферта след кратък период от време.

Изменение 541
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 45 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Тези процедури могат да се прилагат 
само между възложителите, които 
ясно са обозначени за тази цел в 
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поканата за участие в състезателна 
процедура, в поканата за 
потвърждаване на интерес или 
когато обявление за съществуването 
на квалификационна система се 
използва като покана за участие в 
състезателна процедура – в поканата 
за представяне на оферти, и 
икономическите оператори, с които 
първоначално е сключено рамковото 
споразумение.
Договорите, основаващи се на рамково 
споразумение, в никакъв случай не 
могат да внасят съществени 
изменения в условията, определени в 
него, по-специално в случая, посочен в 
параграф 3.
Възложителите не могат да 
използват рамковите споразумения 
неправомерно или по начин, който 
възпрепятства, ограничава или 
изкривява конкуренцията.

Or. en

Изменение 542
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Предложение за директива
Член 45 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Тези процедури могат да се прилагат 
само между възложителите, които 
ясно са обозначени за тази цел в 
поканата за участие в състезателна 
процедура, в поканата за 
потвърждаване на интерес или 
когато обявление за съществуването 
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на квалификационна система се 
използва като покана за участие в 
състезателна процедура – в поканата 
за представяне на оферти, и 
икономическите оператори, с които 
първоначално е сключено рамковото 
споразумение.
Договорите, основаващи се на рамково 
споразумение, в никакъв случай не 
могат да внасят съществени 
изменения в условията, определени в 
него, по-специално в случая, посочен в 
параграф 3.
Възложителите не могат да 
използват рамковите споразумения 
неправомерно или по начин, който 
възпрепятства, ограничава или 
изкривява конкуренцията.

Or. en

Обосновка

Предложената разпоредба отразява реда на сключване на рамковите споразумения, 
уреден чрез класическата директива, и трябва да бъде отхвърлена, тъй като е в 
противовес на концепцията на директивата за възлагане на обществени поръчки за 
комунални услуги, доколкото последната е насочена към предоставяне на обществени 
поръчки от субекти, работещи в съответните сектори, по специален режим, по-
гъвкав от този, който се урежда от класическата директива.

Изменение 543
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 45 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възложителите не могат да използват 
рамковите споразумения неправомерно 
или по начин, който възпрепятства, 
ограничава или изкривява 
конкуренцията.

Възложителите не могат да използват 
рамковите споразумения неправомерно 
или по начин, който възпрепятства, 
ограничава или изкривява 
конкуренцията, като обосновават 
заложените в спецификациите 
клаузи, отнасящи се до тези 
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предварителни условия, и позволяват 
ясното им тълкуване.

Or. es

Изменение 544
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 45 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. en

Обосновка

Целта на тази редакция беше да се опрости процедурата и да се внесе по-голяма 
законова яснота. Настоящата разпоредба е много по опростена (виж член 14 от 
2004/17/ЕС) и няма причина, налагаща промяната ѝ.

Изменение 545
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 45 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. en

Изменение 546
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Предложение за директива
Член 45 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. en
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Изменение 547
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 45 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. en

Обосновка

Целта на тази редакция беше да се опрости процедурата и да се внесе по-голяма 
законова яснота. Настоящата разпоредба е много по опростена (виж член 14 от 
2004/17/ЕС) и няма причина, налагаща промяната ѝ.
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Изменение 548
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 45 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. en

Изменение 549
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Предложение за директива
Член 45 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. en

Изменение 550
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 45 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Състезателната процедура по 
параграф 4, буква б) се основава на 
същите условия, при които е 
възложено рамковото споразумение, а 

заличава се
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когато е необходимо – на по-точно 
формулирани условия, и когато е 
уместно – на други условия, посочени в 
спецификациите към рамковото 
споразумение, в съответствие със 
следната процедура:
a) за всяка поръчка, която трябва да 
бъде възложена, възложителите се 
обръщат писмено към 
икономическите оператори, които са 
в състояние да я изпълнят;
б) възложителите определят 
достатъчно дълъг срок за 
представяне на офертите за всяка 
отделна поръчка, като вземат 
предвид фактори като сложността 
на предмета на поръчката и времето, 
необходимо за изпращане на 
офертите;
в) офертите се представят в писмен 
вид и тяхното съдържание не се 
отваря до изтичане на предвидения 
срок за отговор;
г) възложителите възлагат всяка 
поръчка на оферента, който е 
представил най-добрата оферта въз 
основа на критериите за възлагане, 
определени в спецификациите на 
рамковото споразумение.

Or. en

Изменение 551
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 45 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Състезателната процедура по 
параграф 4, буква б) се основава на 
същите условия, при които е 
възложено рамковото споразумение, а 

заличава се
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когато е необходимо – на по-точно 
формулирани условия, и когато е 
уместно – на други условия, посочени в 
спецификациите към рамковото 
споразумение, в съответствие със 
следната процедура:
a) за всяка поръчка, която трябва да 
бъде възложена, възложителите се 
обръщат писмено към 
икономическите оператори, които са 
в състояние да я изпълнят;
б) възложителите определят 
достатъчно дълъг срок за 
представяне на офертите за всяка 
отделна поръчка, като вземат 
предвид фактори като сложността 
на предмета на поръчката и времето, 
необходимо за изпращане на 
офертите;
в) офертите се представят в писмен 
вид и тяхното съдържание не се 
отваря до изтичане на предвидения 
срок за отговор;
г) възложителите възлагат всяка 
поръчка на оферента, който е 
представил най-добрата оферта въз 
основа на критериите за възлагане, 
определени в спецификациите на 
рамковото споразумение.

Or. en

Изменение 552
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Предложение за директива
Член 45 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Състезателната процедура по 
параграф 4, буква б) се основава на 
същите условия, при които е 
възложено рамковото споразумение, а 

заличава се
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когато е необходимо – на по-точно 
формулирани условия, и когато е 
уместно – на други условия, посочени в 
спецификациите към рамковото 
споразумение, в съответствие със 
следната процедура:
a) за всяка поръчка, която трябва да 
бъде възложена, възложителите се 
обръщат писмено към 
икономическите оператори, които са 
в състояние да я изпълнят;
б) възложителите определят 
достатъчно дълъг срок за 
представяне на офертите за всяка 
отделна поръчка, като вземат 
предвид фактори като сложността 
на предмета на поръчката и времето, 
необходимо за изпращане на 
офертите;
в) офертите се представят в писмен 
вид и тяхното съдържание не се 
отваря до изтичане на предвидения 
срок за отговор;
г) възложителите възлагат всяка 
поръчка на оферента, който е 
представил най-добрата оферта въз 
основа на критериите за възлагане, 
определени в спецификациите на 
рамковото споразумение.

Or. en

Изменение 553
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 45 – параграф 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) възложителите определят достатъчно 
дълъг срок за представяне на офертите 
за всяка отделна поръчка, като вземат 
предвид фактори като сложността на 

б) възложителите определят достатъчно 
дълъг срок за представяне на офертите 
за всяка отделна поръчка, като вземат 
предвид фактори като сложността на 
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предмета на поръчката и времето, 
необходимо за изпращане на офертите;

предмета на поръчката и времето, 
необходимо за изпращане на офертите;
Срокът е най-малко петнадесет 
работни дни, ако за представянето на 
офертите е необходимо да се 
посетят на място различни 
съоръжения.

Or. es

Изменение 554
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 45 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Възложителите имат 
възможността да добавят нови 
икономически оператори към 
рамковото споразумение по време на 
срока на договора, при условие че тези 
икономически оператори отговарят 
на всички критерии, посочени в този 
член, и не са съществували към 
момента на сключване на 
споразумението.
Възложителите имат 
възможността да премахват 
икономически оператори от 
рамковото споразумение по време на 
срока на договора, когато 
икономическият оператор е показал 
значителни или постоянни 
недостатъци в изпълнението на 
което и да е важно изискване по 
споразумението.

Or. en

Изменение 555
Cornelis de Jong
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Предложение за директива
Член 46 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 556
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 46 – параграф 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 557
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 46 – параграф 6 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 558
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 46 – параграф 6 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато действието на системата 
се прекратява – обявление за 
възлагане на поръчка по член 64.

заличава се

Or. en

Изменение 559
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 47 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възложителите имат право да използват 
електронни търгове, при които се 
предоставят нови цени, преразгледани 
по-ниски цени и/или нови стойности, 
засягащи определени елементи от 

Възложителите имат право да използват 
електронни търгове само за 
стандартизирани услуги и доставки, 
при които се предоставят нови цени, 
преразгледани по-ниски цени и/или 
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офертите. нови стойности, засягащи определени 
елементи от офертите.

Or. en

Изменение 560
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Предложение за директива
Член 47 – параграф 113 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

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

Изменение 561
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 47 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възложителите имат право да използват 
електронни търгове, при които се 
предоставят нови цени, преразгледани 
по-ниски цени и/или нови стойности, 

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

засягащи определени елементи от 
офертите. Електронните търгове 
могат да се използват само за
стандартни покупки на стоки, които 
в общия случай се предлагат на пазара 
със сравнително стандартизирано 
качество.  Те не могат да се 
използват за покупката на услуги или 
на комплексни или 
нестандартизирани продукти.

Or. en

Изменение 562
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 47 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 563
Barbara Weiler

Предложение за директива
Член 47 – параграф 113 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възложителите имат право да използват 
електронни търгове, при които се 
предоставят нови цени, преразгледани 
по-ниски цени и/или нови стойности, 
засягащи определени елементи от 

Възложителите имат право да използват 
електронни търгове, при които се 
предоставят нови цени, преразгледани 
по-ниски цени и/или нови стойности, 
засягащи определени елементи от 
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офертите. офертите. Приложното поле на 
електронния търг се ограничава до 
напълно стандартизирани доставки и 
услуги.

Or. de

Изменение 564
Lara Comi

Предложение за директива
Член 47 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Този член не се прилага за обществени 
поръчки за строителни работи.

Or. it

Изменение 565
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 47 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато поръчката се възлага въз 
основа на икономически най-
изгодната оферта, поканата се 
придружава от резултата от пълната 
оценка на съответната оферта, 
извършена в съответствие с тежестите, 
посочени в член 76, параграф 5, първа 
алинея.

Поканата се придружава от резултата 
от пълната оценка на съответната 
оферта, извършена в съответствие с 
тежестите, посочени в член 76, 
параграф 5.

Or. en

Изменение 566
Raffaele Baldassarre, Lara Comi
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Предложение за директива
Член 48 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите членки могат да предвидят
използването на електронни каталози за 
обществените поръчки за услуги и 
доставки. Настоящият член не се 
прилага за обществени поръчки за 
строителни работи.

Or. it

Изменение 567
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Предложение за директива
Член 49 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Възложителите имат право да 
купуват строителство, доставки и/или 
услуги от или чрез централен орган за 
покупки.

1. Държавите членки могат да 
предвидят за възложителите 
възможността да закупуват
строителство, доставки и/или услуги от 
или чрез централен орган за покупки.

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва да имат възможност да позволяват на възложителите да 
използват услугите на централен орган за покупки, но те не следва да са задължени да 
правят това. Централните органи за покупки са един от начините за окрупняване на 
търсенето, който би могло да бъде неблагоприятен за МСП. Ето защо държавите 
членки би трябвало да имат право да решават дали да развиват тази формула или не, 
в зависимост от националната си политика.

Изменение 568
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Предложение за директива
Член 49 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки осигуряват
възможност на възложителите да 
прибягват до централизирани дейности 
по закупуване, предлагани от централни 
органи за покупки, които са установени 
в друга държава членка.

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 569
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 50 заличава се
Подпомагащи дейности по закупуване
Доставчиците на подпомагащи 
дейности по закупуване се избират в 
съответствие с процедурите за 
възлагане на обществени поръчки, 
посочени в настоящата директива.

Or. en
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Изменение 570
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 51 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Двама или повече възложители могат 
да се договарят да изпълнят съвместно 
определени специфични обществени 
поръчки.

Or. en

Изменение 571
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 51 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Когато провеждането на процедура за 
възлагане на обществени поръчки в 
нейната цялост се осъществява 
съвместно от въпросните 
възложители, те носят съвместна 
отговорност за изпълнението на 
задълженията по настоящата директива.
Счита се, че възложителите 
провеждат процедура по възлагане 
съвместно, когато един възложител 
управлява процедурата както от свое 
име, така и от името на 
съответните други възложители.

Or. en

Изменение 572
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 51 – параграф 2 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 573
Raffaele Baldassarre

Предложение за директива
Член 51 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Когато обаче провеждането на 
процедури за възлагане на обществени 
поръчки и изпълнението на 
произтичащите от това поръчки се 
осъществяват от повече от един от 
участващите възложители, всеки от тях 
продължава да носи отговорност за 
изпълнението на своите задължения по 
настоящата директива по отношение на 
етапите, които провежда. В 
съответствие с действащите 
национално и общностно право 
държавите членки определят 
условията за прилагане на настоящия 
член.…

Or. it

Изменение 574
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Предложение за директива
Член 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 52 заличава се
Съвместни обществени поръчки 
между възложители от различни 
държави членки

1. Без това да засяга Дял I, Глава III, 
Раздел 2, Подраздел 2: Специални 
отношения, възложители от 
различни държави членки могат 
съвместно да възлагат поръчки, като 
използват едно от средствата, 
описани в настоящия член.

2. Няколко възложители имат право 
да купуват строителство, доставки 
и/или услуги от или чрез централен 
орган за покупки, намиращ се в друга 
държава членка. В този случай 
процедурата за възлагане на 
обществени поръчки се провежда в 
съответствие с националните 
разпоредби на държавата членка, в 
която се намира централният орган 
за покупки. 

3. Няколко възложители от различни 
държави членки могат съвместно да 
възложат поръчка. В този случай 
участващите възложители сключват 
споразумение, в което се определя:

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

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

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

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

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

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

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

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

a) когато процедурата се провежда 
или управлява от един от 
участващите възложители от името 
на останалите, се прилагат 
националните разпоредби на 
държавата членка на този 
възложител;

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

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

в) когато не е възможно да се 
определи приложимото национално 
право по букви а) или б), 
възложителите прилагат 
националните разпоредби на 
държавата членка на възложителя, 
който поема най-голям дял от 
разходите.
6. При липса на договореност, 
определяща приложимото право в 
сферата на обществените поръчки по 
параграф 4, националното 
законодателство, което 
регламентира процедурите за 
възлагане на обществени поръчки, 
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провеждани от съвместни 
юридически лица, сформирани от 
няколко възложители от различни 
държави членки, се определя по 
следните правила:

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

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

8. Решенията за възлагане на 
трансгранични поръчки са обект на 
обикновените механизми за 
преразглеждане, които се 
предвиждат в приложимото 
национално право. 

9. За да се осигури ефективното 
действие на механизмите за 
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преразглеждане, държавите членки 
трябва да гарантират, че решенията 
на преразглеждащите органи по 
смисъла на Директива 92/13/ЕИО на 
Съвета, които се намират в други 
държави членки, ще се изпълняват 
изцяло по техния вътрешен законов 
ред, когато такива решения засягат 
възложители, установени на тяхна 
територия и участващи в 
съответната процедура за възлагане 
на трансгранични обществени 
поръчки.

Or. en

Изменение 575
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Предложение за директива
Член 52 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без това да засяга Дял I, Глава III, 
Раздел 2, Подраздел 2: Специални 
отношения, възложители от различни
държави членки могат съвместно да 
възлагат поръчки, като използват едно 
от средствата, описани в настоящия 
член.

1. Без това да засяга Дял I, Глава III, 
Раздел 2, Подраздел 2: Специални 
отношения, държавите членки могат 
да предвидят възлагащите органи да 
имат право да възлагат обществени 
поръчки съвместно с възлагащите 
органи от други държави членки, ако:
a) съвместното възлагане на 
обществена поръчка е обосновано от 
трансграничния характер на 
поръчката или
б) обществената поръчка се 
съфинансира от възлагащи органи от 
различни държави членки, или

в) обществената поръчка е с иновативен 
характер.

Or. en
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Обосновка

Държавите членки следва да имат възможност да решават дали възлагащият орган 
да има право да възлага поръчка съвместно с възлагащи органи от други държави 
членки. Освен това, тази формула би трябвало да се подложи на конкретни условия.

Изменение 576
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 52 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Няколко възложители имат право 
да купуват строителство, доставки 
и/или услуги от или чрез централен 
орган за покупки, намиращ се в друга 
държава членка. В този случай 
процедурата за възлагане на 
обществени поръчки се провежда в 
съответствие с националните 
разпоредби на държавата членка, в 
която се намира централният орган 
за покупки.

заличава се

Or. en

Изменение 577
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Предложение за директива
Член 52 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Няколко възложители от различни 
държави членки могат съвместно да 
възложат поръчка. В този случай
участващите възложители сключват 
споразумение, в което се определя:

В случая, посочен в параграф 1,
участващите възложители сключват 
споразумение, в което се определя:

Or. en
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Изменение 578
Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 52 – параграф 138 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

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

Изменение 579
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 52 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

a) когато процедурата се провежда 
или управлява от един от 
участващите възложители от името 
на останалите, се прилагат 
националните разпоредби на 
държавата членка на този 
възложител;
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б) когато процедурата не се провежда 
или управлява от един от 
участващите възложители от името 
на останалите и
i) засяга поръчка за строителство, 
възложителите прилагат 
националните разпоредби на 
държавата членка, в която се намира 
по-голямата част от 
строителството;
ii) засяга поръчка за услуги или 
доставки, възложителите прилагат 
националните разпоредби на 
държавата членка, в която се 
осигурява по-голямата част от 
услугите или доставките.
в) когато не е възможно да се 
определи приложимото национално 
право по букви а) или б), 
възложителите прилагат 
националните разпоредби на 
държавата членка на възложителя, 
който поема най-голям дял от 
разходите.

Or. en

Обосновка

Достатъчно е, че възлагащите органи се договорят относно приложимите 
национални правила за възлагане на обществени поръчки. Параграф 5 не е необходим. 
Заличаването на този параграф ще опрости разглеждания член.

Изменение 580
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 52 – параграф 5 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) когато не е възможно да се 
определи приложимото национално 
право по букви а) или б), 
възложителите прилагат 

заличава се
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националните разпоредби на 
държавата членка на възложителя, 
който поема най-голям дял от 
разходите.

Or. en

Изменение 581
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 52 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 582
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 52 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Няколко възложители от 
различни държави членки могат да 
закупуват строителство, доставки 
и/или услуги от или чрез централен 
орган за покупки, който се намира в 
друга държава членка, ако тези 
държави членки са предоставили 
възможността по член 49, параграф 2 
и всички условия от параграф 1 са 
изпълнени. В този случай страните 
сключват споразумение, което 
определя кои национални разпоредби 
се прилагат към процедурата за 
възлагане на обществени поръчки.

Or. en

Изменение 583
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 52 – параграф 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 584
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 52 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. За да се осигури ефективното 
действие на механизмите за 
преразглеждане, държавите членки 
трябва да гарантират, че решенията 
на преразглеждащите органи по 
смисъла на Директива 92/13/ЕИО на 
Съвета, които се намират в други 
държави членки, ще се изпълняват 
изцяло по техния вътрешен законов 
ред, когато такива решения засягат 
възложители, установени на тяхна 
територия и участващи в 
съответната процедура за възлагане 
на трансгранични обществени 
поръчки.

заличава се

Or. en

Обосновка

Подобна разпоредба може да създаде проблеми на практика. Не е ясно как 
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държавите членки следва да гарантират, че решенията на органи по обжалване 
(които не е задължително да са съдебни органи), установени в други държави членки, 
са изцяло осъществени според националния законов ред.

Изменение 585
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 53 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 586
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 53 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За тази цел възложителите могат да 
потърсят или приемат съвети от 
административни помощни структури, 
от трети страни или от участници на 
пазара, стига тези съвети да не водят 
до възпрепятстване на 
конкуренцията и до нарушаване на 
принципите за липса на 
дискриминация и за прозрачност.

За тази цел възложителите могат да 
потърсят или приемат съвети от 
административни помощни структури, 
от трети страни или от участници на 
пазара.

Or. en



PE492.862v02-00 104/193 AM\909613BG.doc

BG

Обосновка

Излишна информация.

Изменение 587
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 53 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

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

Изменение 588
Frank Engel

Предложение за директива
Член 53 – параграф 2 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

i) да пояснят в своята покана за 
участие в консултация 
информацията, която ще се счита за 
уместна и следователно ще може да 
се споделя с всички потенциални 
оференти; или  
ii) да посочат подробно правата и 
процедурите на разположение на 
участниците в консултацията, 
позволяващи им да запазят 
поверителността на информацията. 
Въпросният кандидат или оферент 
може да бъде изключен от 
процедурата единствено когато няма 
други начини да се осигури 
изпълнението на задължението за 
спазване на принципа на 
равнопоставеност.

Or. en

Изменение 589
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 53 – параграф 2 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

i) да пояснят в своята покана за 
участие в консултация 
информацията, която ще се счита за 
уместна и следователно ще може да 
се споделя с всички потенциални 
оференти; или  
ii) да посочат подробно правата и 
процедурите на разположение на 
участниците в консултацията, 
позволяващи им да запазят 
поверителността на информацията.
Въпросният кандидат или оферент може 
да бъде изключен от процедурата 
единствено когато няма други начини да 
се осигури изпълнението на 
задължението за спазване на принципа 
на равнопоставеност.

Or. en

Обосновка

Има вероятност от практически затруднения при определянето на и договарянето с 
възлагащи органи във всеки случай, който представлява „уместна информация“, 
която да се сподели в предварителна пазарна консултация и чиято поверителност 
следва да се пази. Като се позволи на възлагащите органи ясно да посочат 
информацията, която може да се окаже съществена за споделяне или процедурите за 
опазване на поверителната информация, ще се внесе повече яснота за различните 
страни и ще позволи да се защитят интересите на икономическите оператори.
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Изменение 590
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 54 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Техническите спецификации, 
определени в точка 1 от приложение 
VIII, се посочват в документите за 
обществените поръчки. В тях се 
определят необходимите 
характеристики за строителството, 
услугата или доставката.

Техническите спецификации се 
посочват в документите за 
обществените поръчки. В тях се 
определят необходимите 
характеристики за строителството, 
услугата или доставката и те са 
свързани с предмета на поръчката.

Or. en

Изменение 591
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 54 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези характеристики могат също така да 
се отнасят до конкретния процес за 
тяхното производство или осигуряване 
на съответното строителство, доставки 
или услуги или на всеки друг етап от 
жизнения цикъл, както е посочено в 
член 2, точка 22.

Тези характеристики могат също така да 
се отнасят до конкретния процес за 
тяхното производство или осигуряване 
на съответното строителство, доставки 
или услуги или на всеки друг етап от 
жизнения цикъл.

Or. en

Изменение 592
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 54 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези характеристики могат също така да 
се отнасят до конкретния процес за 
тяхното производство или осигуряване 
на съответното строителство, доставки 
или услуги или на всеки друг етап от 
жизнения цикъл, както е посочено в 
член 2, точка 22.

Тези характеристики могат също така да 
се отнасят до конкретния процес за 
тяхното производство или осигуряване 
на съответното строителство, доставки 
или услуги или на всеки друг етап от 
жизнения цикъл и до социално 
устойчивия производствен процес, 
посочени в член 2, точки 22, 22а и 22б.

Or. fr

Изменение 593
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 54 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези характеристики могат също така да 
се отнасят до конкретния процес за 
тяхното производство или осигуряване 
на съответното строителство, доставки 
или услуги или на всеки друг етап от 
жизнения цикъл, както е посочено в 
член 2, точка 22.

Тези характеристики могат също така да 
се отнасят до конкретния процес за 
тяхното производство или осигуряване 
на съответното строителство, доставки 
или услуги или на всеки друг етап от 
жизнения цикъл, както е посочено в 
член 2, точка 22, при условие че те са 
свързани с предмета на договора и са 
съразмерни на стойността и целите 
на договора.

Or. en

Обосновка

От кандидатите не може да се изисква да доказват неща, до които нямат никакъв 
достъп, както и компетенции или отговорност по хода на цялата верига на доставки. 
По тези причини техническите спецификации трябва да останат строго свързани с 
предмета на договора, а изискванията трябва да са съразмерни на стойността и 
целите му.
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Изменение 594
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 54 – параграф 1 – алинея 2 – букви а), б) и в) (нови) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези характеристики могат също така да 
се отнасят до конкретния процес за 
тяхното производство или осигуряване 
на съответното строителство, доставки 
или услуги или на всеки друг етап от 
жизнения цикъл, както е посочено в 
член 2, точка 22.

Тези характеристики могат също така да 
се отнасят до конкретния процес за 
тяхното производство или осигуряване 
на съответното строителство, доставки 
или услуги или на всеки друг етап от 
жизнения цикъл, както е посочено в 
член 2, точка 22. Като технически 
спецификации следва да бъдат взети 
предвид също така:
a) социални критерии като 
осигуряването на достойни условия на 
труд, спазването на 
законодателството в областта на 
здравето и безопасността, 
колективното договаряне, 
балансираното представяне на 
мъжете и жените (напр. равно 
заплащане, съвместяване на 
професионалния и личния живот), 
социалното приобщаване, 
включително възможностите за 
заетост на лица с увреждания, лица в 
неравностойно положение или 
социално слаби лица (като 
дългосрочно безработни, роми, 
мигранти или млади и по-възрастни 
работници), достъп до мерки за 
повишаване на квалификацията, 
участие и консултации на 
потребителите;
б) социални съображения по 
отношение на външните социални 
разходи, които са пряко свързани с 
жизнения цикъл, като въздействията 
от производството върху 
заобикалящата околна среда и 
съседните общности;
в) за поръчки за услуги и за поръчки, 
включващи проектиране на 
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строителни обекти, организацията, 
квалификацията и опита на 
персонала, на който е възложено 
изпълнението на поръчката.

Or. de

Изменение 595
Vicente Miguel Garcés Ramón

Предложение за директива
Член 54 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 596
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 54 – параграф 1 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 597
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Предложение за директива
Член 54 – параграф 1 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 598
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 54 – параграф 1 – алинея 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 599
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 54 – параграф 147 – точка 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задълженията във връзка със 
социалните условия и условията на 
заетост, като здравето и 
безопасността на работното място, 
социалното осигуряване и условията 
на труд във вида, в който са 
определени от законодателството на 
ЕС и 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 ХІV, които се 
прилагат на мястото, където ще се 
извърши строежът, услугата или 
доставката, се излагат недвусмислено 
от възлагащите органи в 
техническите спецификации като 
част от абсолютните изисквания при 
възлагането на обществената 
поръчка.

Or. de

Изменение 600
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 54 – параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 601
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 54 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 602
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 54 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) по отношение на изискванията за 
работните характеристики или 

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

функционалните изисквания,
включително екологичните и 
социалните характеристики, стига 
параметрите да са достатъчно точно 
формулирани, за да позволяват на 
оферентите да определят предмета на 
поръчката, а на възлагащите органи – да 
възложат поръчката; включително, в 
съответствие с изискванията във 
връзка с характеристиките на 
жизнения цикъл на заявеното 
строителство, доставки или услуги;

Or. de

Изменение 603
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 54 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

Поради рисковете и отговорността, техническите спецификации на офертата 
трябва също да включват характеристики по отношение на безопасността.

Изменение 604
Heide Rühle
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Предложение за директива
Член 54 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 605
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 54 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 606
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 54 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Освен ако това не е обосновано 
поради предмета на поръчката, в 
техническите спецификации не се 
използват позоваване на конкретен 
модел или източник, или на специфичен 
процес, нито на търговска марка, 
патент, тип или специфичен произход 
или производство, което би довело до 
облагодетелстване или елиминиране 
на някои предприятия или някои 
стоки. Подобно позоваване се 

4. Когато това е обосновано от 
предмета на поръчката, техническите 
спецификации могат да се позовават на 
конкретен модел или източник, или на 
специфичен процес, който 
характеризира продуктите или 
услугите, или на търговска марка, 
патент, тип или специфичен произход 
или производство. Към това позоваване 
се добавят думите „или еквивалентно“.
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разрешава в изключителни случаи, 
когато е невъзможно предметът на 
поръчката да се опише достатъчно 
точно и разбираемо в съответствие с 
параграф 3. Към това позоваване се 
добавят думите „или еквивалентно“.

Or. en

Изменение 607
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 54 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

За насърчаване на иновациите и икономическия растеж от съществено значение е 
всички оференти да се състезават при равни условия. Дискриминацията, включително 
въз основа на технологии или място на производство, следва да се допуска само при 
изключителни обстоятелства. Всички позовавания, независимо дали се отнасят за 
определени технологии, бизнес модели, доставчици или произход на продукти, 
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възпрепятстват иновациите и конкуренцията, в резултат на което публичните 
органи не могат да изберат решения, които в най-голяма степен отговарят на 
нуждите на конкретна обществена поръчка.

Изменение 608
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 54 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. В изключителни случаи и само 
когато това е обосновано поради 
предмета на поръчката, в техническите 
спецификации могат да се използват 
позоваване на конкретен модел или 
източник, или на специфичен процес, 
тип или специфичен произход или 
производство. Към това позоваване се 
добавят думите „или еквивалентно“.

Or. en

Изменение 609
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 54 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Освен ако това не е обосновано
поради предмета на поръчката, в 
техническите спецификации не се 
използват позоваване на конкретен 

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

модел или източник, или на специфичен 
процес, нито на търговска марка, 
патент, тип или специфичен произход 
или производство, което би довело до 
облагодетелстване или елиминиране на 
някои предприятия или някои стоки.

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

Or. fr

Обосновка

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

Изменение 610
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 54 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато възложител използва
възможността за позоваване на 

5. Когато възложител използва 
възможността за позоваване на 
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спецификациите, упоменати в параграф 
3, буква б), той не отхвърля оферта въз 
основа на аргумента, че оферираното 
строителство, доставки и услуги не 
съответстват на спецификациите, на 
които възложителят се е позовавал, ако 
оферентът докаже в своята оферта по
какъвто и да било подходящ начин, 
включително чрез свидетелствата, 
посочени в член 56, че предлаганите от 
него решения удовлетворяват в 
еквивалентна степен изискванията, 
определени в техническите 
спецификации.

спецификациите, упоменати в 
параграф 3, буква б), той не отхвърля 
оферта въз основа на аргумента, че 
оферираното строителство, доставки и 
услуги не съответстват на 
спецификациите, на които възложителят 
се е позовавал, ако оферентът докаже в 
своята оферта по подходящ начин, 
включително чрез свидетелствата, 
посочени в член 56, че предлаганите от 
него решения удовлетворяват в 
еквивалентна степен изискванията, 
определени в техническите 
спецификации.

Or. en

Изменение 611
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 54 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В своята оферта оферентът доказва по 
какъвто и да било подходящ начин, 
включително предвидените в член 56, че 
доставките, услугите или 
строителството, съответстващи на 
стандарта, отговарят на изискванията за 
работните характеристики или 
функционалните изисквания на 
възложителя.

В своята оферта оферентът доказва по 
подходящ начин, включително 
предвидените в член 56, че доставките, 
услугите или строителството, 
съответстващи на стандарта, отговарят 
на изискванията за работните 
характеристики или функционалните 
изисквания на възложителя.

Or. en

Изменение 612
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 54 – параграф 6 – алинея 2 а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 613
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 55 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато възложители посочват 
екологични, социални или други 
характеристики на строителство, 
услуга или доставка по отношение на 
изискванията за работните 
характеристики или 
функционалните изисквания съгласно 
член 54, параграф 3, буква а), те могат 
да изискат това строителство, доставки 
или услуги да носят определен 
етикет, стига всички долуизброени 
условия да бъдат изпълнени:

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

Or. en

Изменение 614
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 55 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) изискванията за етикета засягат 
единствено характеристики, свързани 

a) изискванията, на които трябва да 
отговарят, за да получат етикета, 



PE492.862v02-00 122/193 AM\909613BG.doc

BG

с предмета на поръчката, и са 
подходящи от гледна точка на 
определянето на характеристиките на 
строителството, доставките или 
услугите, предмет на поръчката;

засягат единствено критерии, свързани 
с предмета на поръчката, и са 
подходящи от гледна точка на 
определянето на характеристиките на 
строителството, доставките или 
услугите, предмет на поръчката;

Or. en

Изменение 615
Frank Engel

Предложение за директива
Член 55 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 616
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 55 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) изискванията, на които трябва да 
отговарят, за да получат етикета, са 
изготвени въз основа на обективно 
проверими и недискриминиращи 
критерии;

Or. en
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Изменение 617
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 55 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) етикетите са определени съгласно 
открита и прозрачна процедура, в която 
всички съответни заинтересовани 
страни, включително потребители, 
производители, синдикати,
дистрибутори и екологични и социални 
организации имат значителна роля.
Държавните органи могат да 
участват, но това не е 
задължително; 

Or. en

Изменение 618
Vicente Miguel Garcés Ramón

Предложение за директива
Член 55 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 619
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 55 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 620
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Предложение за директива
Член 55 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 621
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 55 – параграф 1 – алинея 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) критериите за етикети се 
определят от трета страна, която е 
независима от икономическия оператор, 

д) изискванията за получаването на 
етикета се определят от трета страна, 
която е независима от икономическия 
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който кандидатства за етикета. оператор, който кандидатства за 
етикета.

Or. en

Изменение 622
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 55 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възложителите, които изискват 
определен етикет, приемат всички 
еквивалентни етикети, които 
удовлетворяват изискванията на 
етикета, посочен от възложителите. За 
продукти, които нямат този етикет,
възложителите приемат техническо 
досие на производителя или други 
подходящи свидетелства.

Възложителите, които изискват 
определен етикет, приемат всички 
еквивалентни етикети, които 
удовлетворяват изискванията на 
конкретния етикет, посочен от 
възложителите. Възложителите приемат 
и други подходящи свидетелства за 
доказване на тези изисквания, които 
могат да включват техническо досие 
на производителя, когато въпросният 
икономически оператор няма достъп 
до етикета, или няма възможност да 
го получи в съответния срок, при 
условие че липсата на достъп не се 
дължи на съответния икономически 
оператор. За да не се дискриминират 
оферентите, които инвестират 
време и средства за сертификати, 
отговорността за доказване на 
еквивалентността по отношение на 
конкретен етикет следва да бъде на 
оферента, който иска тя да му се 
признае.

Or. en

Обосновка

За да не се дискриминират оферентите, които инвестират време и средства за 
сертификати или протоколи от изпитване, отговорността за осигуряване на 
еквивалентността следва да бъде на оферента, който иска тя да му се признае.
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Изменение 623
Vicente Miguel Garcés Ramón

Предложение за директива
Член 55 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възложителите, които изискват 
определен етикет, приемат всички 
еквивалентни етикети, които 
удовлетворяват изискванията на 
етикета, посочен от възложителите. За 
продукти, които нямат този етикет, 
възложителите приемат техническо 
досие на производителя или други 
подходящи свидетелства.

Възложителите, които изискват 
определен етикет, приемат всички 
еквивалентни етикети, които 
удовлетворяват изискванията на 
етикета, посочен от възложителите. За 
продукти, които нямат този етикет, 
възложителите приемат техническо 
досие на производителя или други 
подходящи свидетелства. Предимство 
или предпочитание ще се отдава на 
онези етикети, технически досиета 
или други свидетелства, в чийто 
процес на разработване, 
сертифициране или проверка са взели 
участие правителствени органи, 
екологични или социални организации.

Or. es

Изменение 624
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 55 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възложителите, които изискват 
определен етикет, приемат всички 
еквивалентни етикети, които 
удовлетворяват изискванията на 
етикета, посочен от възложителите. За 
продукти, които нямат този етикет, 
възложителите приемат техническо 
досие на производителя или други 
подходящи свидетелства.

Възложителите, които изискват 
определен етикет, приемат всички 
еквивалентни етикети, които 
удовлетворяват изискванията на 
етикета, посочен от възложителите.

Or. en
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Изменение 625
Raffaele Baldassarre

Предложение за директива
Член 55 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възложителите, които изискват 
определен етикет, приемат всички 
еквивалентни етикети, които 
удовлетворяват изискванията на 
етикета, посочен от възложителите. За 
продукти, които нямат този етикет, 
възложителите приемат техническо 
досие на производителя или други 
подходящи свидетелства.

Възложителите, които изискват 
определен етикет, приемат всички 
еквивалентни етикети, а именно онези, 
отговарящи на същите критерии за 
оценка и методи за измерване, които 
удовлетворяват изискванията на 
етикета, посочен от възложителите. За 
продукти, които нямат този етикет, 
възложителите приемат техническо 
досие на производителя или други 
подходящи свидетелства.

Or. it

Изменение 626
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 55 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възложителите, които изискват 
определен етикет, приемат всички 
еквивалентни етикети, които 
удовлетворяват изискванията на 
етикета, посочен от възложителите. За 
продукти, които нямат този етикет, 
възложителите приемат техническо 
досие на производителя или други 
подходящи свидетелства.

Възложителите, които изискват 
определен етикет, приемат всички 
еквивалентни етикети, които 
удовлетворяват изискванията на 
етикета, посочен от възложителите. За 
продукти, които нямат този етикет, 
възложителите приемат техническо 
досие на производителя или други 
подходящи свидетелства.
Изискването на възложителя за 
определен етикет не може да има за цел 
дискриминиране на оферентите в 
рамките на процедурата по възлагане на 
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обществена поръчка.

Or. fr

Обосновка

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

Изменение 627
Frank Engel

Предложение за директива
Член 55 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Доказването на равностойност с 
изисквания етикет е задължение на 
оферента.

Or. fr

Изменение 628
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 56 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 629
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 56 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 630
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 56 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Възложителите приемат и други 
подходящи свидетелства, освен 
посочените в параграф 1, като 
техническо досие на производителя, 
когато даденият икономически 
оператор няма достъп до 
сертификатите или протоколите от 
изпитване, посочени в параграф 1 или 
няма възможност да ги получи в 
съответните срокове.

заличава се

Or. en

Изменение 631
Heide Rühle
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Предложение за директива
Член 56 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Възложителите приемат и други 
подходящи свидетелства, освен 
посочените в параграф 1, като 
техническо досие на производителя, 
когато даденият икономически оператор 
няма достъп до сертификатите или 
протоколите от изпитване, посочени в 
параграф 1 или няма възможност да ги 
получи в съответните срокове.

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

Or. en

Изменение 632
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 56 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки предоставят на 
други държави членки при поискване 
всякаква информация, свързана със 
свидетелствата и документите, подадени 
в съответствие с член 54, параграф 6, 
член 55 и параграфи 1, 2 и 3 от 
настоящия член, за доказване на 
съответствие с техническите 
изисквания. Компетентните органи в 
държавата членка по установяване
предоставят тази информация в 

4. Държавите членки предоставят на 
други държави членки при поискване 
всякаква информация, свързана със 
свидетелствата и документите, подадени 
в съответствие с член 54, параграф 6, 
член 55 и параграфи 1, 2 и 3 от 
настоящия член. Компетентните органи 
в държавата членка, в която е 
установен икономическият оператор,
предоставят тази информация в 
съответствие с разпоредбите на член 96.
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съответствие с разпоредбите на член 96.

Or. en

Изменение 633
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 57 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По заявка от икономическите 
оператори, заинтересовани от 
получаването на поръчка, 
възложителите предоставят 
техническите спецификации, които 
редовно се цитират в техните поръчки за 
доставки, строителство или услуги, или 
техническите спецификации, които 
възнамеряват да използват за поръчките, 
за които периодично индикативно 
обявление се използва като покана за 
участие в състезателна процедура. Тези 
спецификации задължително се 
предоставят с електронни средства с 
неограничен и пълен безплатен 
директен достъп.

1. По заявка от икономическите 
оператори, заинтересовани от 
получаването на поръчка, 
възложителите предоставят редовно 
техническите спецификации, 
критериите за възлагане и клаузите 
за изпълнение на поръчката, които се 
цитират в техните поръчки за доставки, 
строителство или услуги, или 
техническите спецификации, които 
възнамеряват да използват за поръчките, 
за които периодично индикативно 
обявление се използва като покана за 
участие в състезателна процедура. Тези 
спецификации задължително се 
предоставят с електронни средства с 
пълен безплатен директен достъп. При 
конкретни обстоятелства 
възложителите могат да поискат да 
бъде предоставено наименование, 
адрес или друго средство за 
идентификация на оферента.

Or. en

Изменение 634
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 57 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато техническите спецификации 
са въз основа на документи, 
предоставени на заинтересованите 
икономически оператори с електронни 
средства с неограничен и пълен 
безплатен директен достъп, 
включването на препратка към тези 
документи е достатъчно.

2. Когато техническите спецификации 
са въз основа на документи, 
предоставени на заинтересованите 
икономически оператори с електронни 
средства с пълен безплатен директен 
достъп, включването на препратка към 
тези документи е достатъчно.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 635
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 58 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възложителите могат да разглеждат 
варианти, които са подадени от оферент 
и отговарят на минималните 
изисквания, посочени от тях.

Възложителите разглеждат варианти, 
които са подадени от оферент и 
отговарят на минималните изисквания, 
посочени от тях, когато вариантите 
са свързани с предмета на поръчката.

Or. en

Изменение 636
Frank Engel, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 58 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възложителите могат да Оферентите могат да представят 
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разглеждат варианти, които са 
подадени от оферент и отговарят на 
минималните изисквания, посочени 
от тях.

варианти с едно основно предложение.

Or. fr

Изменение 637
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 58 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възложителите могат да разглеждат 
варианти, които са подадени от 
оферент и отговарят на 
минималните изисквания, посочени от 
тях.

Възложителите по принцип 
разрешават на оферентите да 
представят варианти. В случай че 
възложителите не желаят да 
допускат представянето на 
варианти, те посочват това в 
обявлението за поръчката или,
когато като средство за покана за 
участие в състезателна процедура се 
използва обявление за предварителна 
информация, — в поканата за 
потвърждаване на интерес. Ако няма 
такова посочване, вариантите са 
разрешени.

Or. en

Изменение 638
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 58 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възложителите могат да разглеждат 
варианти, които са подадени от 
оферент и отговарят на 
минималните изисквания, посочени 

Възложителите могат да забраняват на 
оферентите да представят варианти.
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от тях.

Or. fr

Изменение 639
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 58 – параграф 1 – алинея -1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възложителите могат да разглеждат
варианти, които са подадени от оферент 
и отговарят на минималните 
изисквания, посочени от тях.

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

Възложителите могат да разглеждат 
варианти, които са подадени от оферент 
и отговарят на минималните 
изисквания, посочени от тях.

Or. fr

Изменение 640
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 58 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В спецификациите възложителите 
посочват дали разрешават варианти 
и ако да – минималните изисквания, 
които трябва да се спазят по 
отношение на вариантите, както и 
всякакви специфични изисквания 
относно представянето им. Когато 
вариантите са разрешени, 
възложителите също така 
гарантират, че избраните критерии 
за възлагане могат успешно да бъдат 
приложени както към варианти, 
отговарящи на минималните 

заличава се
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изисквания, така и към отговарящи 
на изискванията оферти, които не са 
варианти.

Or. en

Изменение 641
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 58 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В спецификациите възложителите 
посочват дали разрешават варианти и 
ако да – минималните изисквания, които 
трябва да се спазят по отношение на 
вариантите, както и всякакви 
специфични изисквания относно 
представянето им. Когато вариантите 
са разрешени, възложителите също 
така гарантират, че избраните 
критерии за възлагане могат успешно 
да бъдат приложени както към 
варианти, отговарящи на 
минималните изисквания, така и към 
отговарящи на изискванията оферти, 
които не са варианти.

В спецификациите възложителите 
посочват дали разрешават варианти и 
ако да – минималните изисквания, които 
трябва да се спазят по отношение на 
вариантите, както и всякакви 
специфични изисквания относно 
представянето им. Без такова 
посочване варианти не се отхвърлят.

Or. en

Изменение 642
Frank Engel, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 58 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В спецификациите възложителите 
посочват дали разрешават варианти и 
ако да – минималните изисквания, 
които трябва да се спазят по отношение 

В спецификациите възложителите 
посочват минималните изисквания, 
които трябва да се спазят по отношение 
на вариантите, както и всякакви 



PE492.862v02-00 136/193 AM\909613BG.doc

BG

на вариантите, както и всякакви 
специфични изисквания относно 
представянето им. Когато вариантите 
са разрешени, възложителите също така 
гарантират, че избраните критерии за 
възлагане могат успешно да бъдат 
приложени както към варианти, 
отговарящи на минималните 
изисквания, така и към отговарящи на 
изискванията оферти, които не са 
варианти.

специфични изисквания относно 
представянето им. Възложителите също 
така гарантират, че избраните критерии 
за възлагане могат успешно да бъдат 
приложени както към варианти, 
отговарящи на минималните 
изисквания, така и към отговарящи на 
изискванията оферти, които не са 
варианти.

Or. fr

Изменение 643
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 58 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В спецификациите възложителите 
посочват дали разрешават варианти и 
ако да – минималните изисквания, 
които трябва да се спазят по отношение 
на вариантите, както и всякакви 
специфични изисквания относно 
представянето им. Когато вариантите 
са разрешени, възложителите също 
така гарантират, че избраните критерии 
за възлагане могат успешно да бъдат 
приложени както към варианти, 
отговарящи на минималните 
изисквания, така и към отговарящи на 
изискванията оферти, които не са 
варианти.

В спецификациите възложителите 
посочват дали забраняват варианти.
Без това посочване представянето на 
варианти се разрешава.

Когато представянето на варианти не се 
забранява, възложителите уточняват
минималните изисквания, които трябва 
да се спазят по отношение на 
вариантите, както и всякакви 
специфични изисквания относно 
представянето им. Възложителите
също така гарантират, че избраните 
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критерии за възлагане могат успешно да 
бъдат приложени както към варианти, 
отговарящи на минималните 
изисквания, така и към отговарящи на 
изискванията оферти, които не са 
варианти.

Or. fr

Изменение 644
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 58 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 645
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 58 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При процедури за възлагане на 
поръчки за доставки или услуги, 
възложителите, които са разрешили 
представянето на варианти, не 
отхвърлят вариант само на основание, 
че изборът на този вариант би довел до 
сключването на договор за услуги 

2. При процедури за възлагане на 
поръчки за доставки или услуги, 
възложителите не отхвърлят вариант 
само на основание, че изборът на този 
вариант би довел до сключването на 
договор за услуги вместо на договор за 
доставки или обратното.
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вместо на договор за доставки или 
обратното.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 646
Frank Engel, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 58 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. При процедури за възлагане на 
поръчки за доставки или услуги 
възложителите не отхвърлят вариант 
само на основание, че изборът на този 
вариант би довел до сключването на 
договор за услуги вместо на договор за 
доставки или обратното.

Or. fr

Изменение 647
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 58 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При процедури за възлагане на 
поръчки за доставки или услуги, 
възложителите, които са разрешили 
представянето на варианти, не 
отхвърлят вариант само на основание, 

2. При процедури за възлагане на 
поръчки за доставки или услуги 
възложителите, които не са забранили 
представянето на варианти, не могат да 
отхвърлят вариант само на 
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че изборът на този вариант би довел до 
сключването на договор за услуги 
вместо на договор за доставки или 
обратното.

основание, че изборът на този вариант 
би довел до сключването на договор за 
услуги вместо на договор за доставки 
или обратното.

Or. fr

Изменение 648
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 59 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поръчките могат да се разделят на 
еднородни или разнородни обособени 
позиции. Прилага се член 13, 
параграф 7.

За да се улесни достъпът до 
обществени поръчки на малки и 
средни предприятия, обществените 
поръчки могат да се разделят на 
еднородни или разнородни лотове.
Прилага се член 13, параграф 7. При 
поръчки на стойност не по-малка от 
1 000 000 евро в обявлението за 
поръчката или в поканата за 
потвърждаване на интерес 
възлагащите органи предоставят 
обосновка за липсата на разделяне на 
лотове.

Or. en

Изменение 649
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 59 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поръчките могат да се разделят на 
еднородни или разнородни обособени 
позиции. Прилага се член 13, 
параграф 7.

За да се създаде най-широка 
конкуренция и освен в случаите, в 
които предметът на поръчката не 
позволява разделяне въз основа на 
естеството на различните услуги, 
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възлагащият орган възлага поръчката 
под формата на отделни лотове. Ако 
не е възможно поръчката да се 
раздели на лотове, поради това, че 
нейният предмет прави разделянето
въз основа на характера на 
включените услуги невъзможно, 
възлагащият орган посочва в 
обявлението за поръчката или в 
поканата за потвърждаване на 
интерес конкретно обяснение за 
своите основания.

Or. en

Изменение 650
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 59 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поръчките могат да се разделят на 
еднородни или разнородни обособени 
позиции. Прилага се член 13, 
параграф 7.

Поръчките могат да се разделят на 
лотове.

Or. fr

Изменение 651
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

Предложение за директива
Член 59 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поръчките могат да се разделят на 
еднородни или разнородни обособени 
позиции. Прилага се член 13, 
параграф 7.

Поръчките могат да се разделят на 
лотове. Прилага се член 13, параграф 7.
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Or. en

Обосновка

Счита се за достатъчно възлагащите органи да се задължат да съобщават в 
обявлението за поръчката или в поканата за потвърждаване на интерес решението 
си да не разделят поръчката на лотове. От възлагащите органи не следва да се 
изисква да предоставят конкретни обяснения за своите основания. Не е ясно каква би 
била добавената стойност от подобно изискване. Формулировката във втора алинея е 
коригирана с цел поясняване.

Изменение 652
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Предложение за директива
Член 59 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поръчките могат да се разделят на 
еднородни или разнородни обособени 
позиции. Прилага се член 13, 
параграф 7.

Поръчките могат да се разделят на 
еднородни или разнородни обособени 
позиции. За поръчките на стойност 
по-голяма или равна на праговете, 
предвидени в член 12, възложителят 
посочва в обявлението за поръчката 
или в поканата за потвърждаване на 
интерес конкретно обяснение на 
основанията си относно разделянето 
или не на лотове. Прилага се член 13, 
параграф 7.

Or. it

Изменение 653
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 59 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възложителите посочват дали 
офертите са ограничени до една или 
повече обособени позиции в 
обявлението за поръчката, в 

заличава се
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поканата за потвърждаване на 
интерес, или когато обявление за 
съществуването на квалификационна 
система се използва като покана за 
участие в състезателна процедура – в 
поканата за представяне на оферти 
или за участие в договарянето.

Or. en

Изменение 654
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 59 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възложителите посочват дали офертите 
са ограничени до една или повече 
обособени позиции в обявлението за 
поръчката, в поканата за потвърждаване 
на интерес, или когато обявление за 
съществуването на квалификационна 
система се използва като покана за 
участие в състезателна процедура – в 
поканата за представяне на оферти 
или за участие в договарянето.

Възложителите посочват дали 
поръчката е ограничена до един или до 
повече лотове в обявлението за 
поръчката или в поканата за 
потвърждаване на интерес.
Възложителите свободно избират 
броя на лотовете, като отчитат 
най-вече техническите 
характеристики на исканите услуги, 
структурата на съответния 
икономически сектор или 
приложимите за някои професии 
норми.

Or. fr

Изменение 655
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

Предложение за директива
Член 59 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възложителите посочват дали Когато възложителят ограничава 
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офертите са ограничени до една или 
повече обособени позиции в 
обявлението за поръчката, в поканата за 
потвърждаване на интерес, или когато 
обявление за съществуването на 
квалификационна система се използва 
като покана за участие в състезателна 
процедура – в поканата за представяне 
на оферти или за участие в 
договарянето.

възможностите за участие в търга 
до един или повече лотове, той 
посочва това в обявлението за 
поръчката, в поканата за потвърждаване 
на интерес, или когато обявление за 
съществуването на квалификационна 
система се използва като покана за 
участие в състезателна процедура – в 
поканата за представяне на оферти или 
за участие в договарянето, или в 
документите за обществената 
поръчка.

Or. en

Обосновка

Счита се за достатъчно възлагащите органи да се задължат да съобщават в 
обявлението за поръчката или в поканата за потвърждаване на интерес решението 
си да не разделят поръчката на лотове. От възлагащите органи не следва да се 
изисква да предоставят конкретни обяснения за своите основания. Не е ясно каква би 
била добавената стойност от подобно изискване. Формулировката във втора алинея е 
коригирана с цел поясняване.

Изменение 656
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 59 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Възложителите могат, дори 
когато е посочена възможността да 
се подават оферти за всички 
обособени позиции, да ограничат броя 
обособени позиции, които могат да се 
възлагат на един оферент, стига 
максималният брой да е посочен в 
обявлението за поръчката или в 
поканата за потвърждаване на 
интерес. Възложителите определят 
и посочват в документите за 
обществената поръчка обективни и 
недискриминационни критерии или 
правила за възлагането на различните 

заличава се
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обособени позиции, когато 
прилагането на избраните критерии 
за възлагане би могло да доведе до 
възлагане на един оферент на по-
голям от максималния брой обособени 
позиции.

Or. en

Обосновка

Опростяване на правилата за възлагане на обществени поръчки.

Изменение 657
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 59 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Кандидатите не могат да 
представят различни оферти според 
броя на лотовете, които могат да 
получат. Възложителите 
ограничават броя лотове, които могат 
да се възлагат на един оферент, стига 
максималният брой да е посочен в 
обявлението за поръчката или в 
поканата за потвърждаване на интерес. 
Възложителите определят и посочват в 
документите за обществената поръчка 
обективни и недискриминационни 
критерии или правила за възлагането на 
различните лотове.

Or. fr
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Изменение 658
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 59 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

В документите за обществената 
поръчка възложителите посочват в 
дали си запазват правото да 
направят такъв избор и ако е така –
кои обособени позиции могат да се 
групират в един договор за поръчка.
Възложителите първо определят 
офертите, които в най-голяма 
степен отговарят на критериите за 
възлагане, установени съгласно член 
76, за всяка отделна обособена 
позиция. Те могат да възлагат 
поръчка за повече от една обособена 
позиция на оферент, който не е 
класиран на първо място по 
отношение на всички отделни 
обособени позиции, включени в 
съответната поръчка, стига 
критериите за възлагане, установени 
в член 76, да бъдат изпълнени по-
добре по отношение на всички 
обособени позиции, включени в тази 
поръчка. В документите за 
обществената поръчка 
възложителите посочват методите, 
които възнамеряват да използват за 
това сравнение. Тези методи трябва 
да бъдат прозрачни, обективни и 
недискриминационни.
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Or. en

Обосновка

Опростяване на правилата за възлагане на обществени поръчки.

Изменение 659
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 59 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

В документите за обществената 
поръчка възложителите посочват в 
дали си запазват правото да 
направят такъв избор и ако е така –
кои обособени позиции могат да се 
групират в един договор за поръчка.
Възложителите първо определят 
офертите, които в най-голяма 
степен отговарят на критериите за 
възлагане, установени съгласно член 
76, за всяка отделна обособена 
позиция. Те могат да възлагат 
поръчка за повече от една обособена 
позиция на оферент, който не е 
класиран на първо място по 
отношение на всички отделни 
обособени позиции, включени в 
съответната поръчка, стига 
критериите за възлагане, установени 
в член 76, да бъдат изпълнени по-
добре по отношение на всички 
обособени позиции, включени в тази 
поръчка. В документите за 



AM\909613BG.doc 147/193 PE492.862v02-00

BG

обществената поръчка 
възложителите посочват методите, 
които възнамеряват да използват за 
това сравнение. Тези методи трябва 
да бъдат прозрачни, обективни и 
недискриминационни.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 660
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 59 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 661
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 59 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В документите за обществената заличава се
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поръчка възложителите посочват в 
дали си запазват правото да 
направят такъв избор и ако е така –
кои обособени позиции могат да се 
групират в един договор за поръчка.

Or. en

Изменение 662
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 59 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възложителите първо определят 
офертите, които в най-голяма 
степен отговарят на критериите за 
възлагане, установени съгласно член 
76, за всяка отделна обособена 
позиция. Те могат да възлагат 
поръчка за повече от една обособена 
позиция на оферент, който не е 
класиран на първо място по 
отношение на всички отделни 
обособени позиции, включени в 
съответната поръчка, стига 
критериите за възлагане, установени 
в член 76, да бъдат изпълнени по-
добре по отношение на всички 
обособени позиции, включени в тази 
поръчка. В документите за 
обществената поръчка 
възложителите посочват методите, 
които възнамеряват да използват за 
това сравнение. Тези методи трябва 
да бъдат прозрачни, обективни и 
недискриминационни.

заличава се

Or. en

Изменение 663
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Предложение за директива
Член 59 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възложителите първо определят 
офертите, които в най-голяма 
степен отговарят на критериите за 
възлагане, установени съгласно член 
76, за всяка отделна обособена 
позиция. Те могат да възлагат 
поръчка за повече от една обособена 
позиция на оферент, който не е 
класиран на първо място по 
отношение на всички отделни 
обособени позиции, включени в 
съответната поръчка, стига 
критериите за възлагане, установени 
в член 76, да бъдат изпълнени по-
добре по отношение на всички 
обособени позиции, включени в тази 
поръчка. В документите за 
обществената поръчка 
възложителите посочват методите, 
които възнамеряват да използват за 
това сравнение. Тези методи трябва 
да бъдат прозрачни, обективни и 
недискриминационни.

заличава се

Or. en

Изменение 664
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 59 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Възложителите могат да изискват 
всички изпълнители да се 
координират под ръководството на 
икономическия оператор, на който е 
възложена обособена позиция, 
включваща координирането на целия 

заличава се
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проект или на съответните части
от него.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 665
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 59 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Опростяване на правилата за възлагане на обществени поръчки.

Изменение 666
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 61 – параграф 2 – буква г a) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

га) дали икономическият оператор 
фигурира в регистъра на неспазване, 
както е посочено в член 92а.

Or. en

Изменение 667
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 64 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не по-късно от два месеца след 
възлагането на поръчка или 
сключването на рамково споразумение, 
възложителите изпращат обявление за 
възложена поръчка с резултатите от 
процедурата за възлагане на поръчка.

Не по-късно от 14 дни след възлагането 
на поръчка или сключването на рамково 
споразумение, възложителите изпращат 
обявление за възложена поръчка с 
резултатите от процедурата за възлагане 
на поръчка.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 668
Frank Engel, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 64 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

При обществени поръчки за услуги, 
включени в приложение XVII Б, 
възлагащите органи посочват в 
обявлението дали са съгласни с 
неговото публикуване. За такива 
обществени поръчки за услуги 
Комисията изработва правила за 
изготвяне на статистически отчети 
на базата на подобни съобщения и за 
публикуването на такива отчети в 
съответствие с процедурата, 
предвидена в член 100.

Or. en

Обосновка

Изменението е свързано с повторното въвеждане на разграничението между услуги А 
и Б.

Изменение 669
Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 64 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на непълно или неточно 
обявление за възлагане на поръчка, 
Комисията се обръща към възлагащия 
орган с цел обявлението за възлагане 
на поръчка да бъде довършено или 
пояснено.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 670
Lara Comi

Предложение за директива
Член 65 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Поканите за участие в състезателни 
процедури по смисъла на член 39, 
параграф 2 се публикуват изцяло на 
официален език на Съюза, избран от 
възложителя. Тази езикова версия 
представлява единственият автентичен 
текст. Обобщение на важните елементи 
от всяко обявление се публикува на 
останалите официални езици.

3. Поканите за участие в състезателни 
процедури по смисъла на член 39, 
параграф 2 се публикуват изцяло на 
официален език на Съюза, избран от 
възложителя. Тази езикова версия 
представлява единственият автентичен 
текст. Обобщение на важните елементи 
от всяко обявление се публикува на 
поне още един от официалните езици 
на Европейския съюз, избран от 
възложителя.

Or. it

Изменение 671
Raffaele Baldassarre

Предложение за директива
Член 65 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Поканите за участие в състезателни 
процедури по смисъла на член 39, 
параграф 2 се публикуват изцяло на 
официален език на Съюза, избран от 
възложителя. Тази езикова версия 
представлява единственият автентичен 
текст. Обобщение на важните елементи 
от всяко обявление се публикува на 
останалите официални езици.

3. Поканите за участие в състезателни 
процедури по смисъла на член 39, 
параграф 2 се публикуват изцяло на 
официален език на Съюза, избран от 
възложителя. Тази езикова версия 
представлява единственият автентичен 
текст. Обобщение на важните елементи 
от всяко обявление се публикува на 
английски език
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Or. it

Изменение 672
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 66 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Обявленията по членове 61–64 и 
информацията, съдържаща се в тях, 
не се публикуват на национално ниво 
преди публикуването съгласно член 65.

заличава се

Or. en

Обосновка

Бюрократична и ненужна тежест и източник на грешки.

Изменение 673
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 67 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Възложителите предоставят 
неограничен и пълен безплатен 
директен достъп с електронни средства 
до документите за поръчките от датата 
на публикуване на обявлението в 
съответствие с член 65 или датата на 
изпращане на поканата за 
потвърждаване на интерес. Когато 
обявление за съществуването на 
квалификационна система се използва 
като покана за участие в състезателна 
процедура, такъв достъп се предоставя 
при първа възможност и най-късно до 
момента на изпращане на поканата за 
представяне на оферти или участие в 
договарянето. В текста на обявлението 

1. Възложителите предоставят пълен 
безплатен директен достъп с електронни 
средства до документите за поръчките 
от датата на публикуване на 
обявлението в съответствие с член 65 
или датата на изпращане на поканата за 
потвърждаване на интерес. При 
конкретни обстоятелства 
възложителите могат да поискат да 
бъде предоставено наименование, 
адрес или друго средство за 
идентификация на оферента. Когато 
обявление за съществуването на 
квалификационна система се използва 
като покана за участие в състезателна 
процедура, такъв достъп се предоставя 
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или на тези покани се посочва адресът в 
интернет, на който тази документация е 
достъпна.

при първа възможност и най-късно до 
момента на изпращане на поканата за 
представяне на оферти или участие в 
договарянето. В текста на обявлението 
или на тези покани се посочва адресът в 
интернет, на който тази документация е 
достъпна.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 674
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 68 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При ограничени процедури, 
партньорства за иновации и 
процедури на договаряне с 
предварителна покана за участие в 
състезателна процедура възложителите 
едновременно и писмено приканват 
подбраните кандидати да представят 
своите оферти или да участват в 
договарянето.

При ограничени процедури и процедури 
на договаряне с предварителна покана 
за участие в състезателна процедура 
възложителите едновременно и писмено 
приканват подбраните кандидати да 
представят своите оферти или да 
участват в договарянето.

Or. fr

Изменение 675
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 69 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По заявка на съответната страна 2. Възложителите по най-бързия 
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възложителите по най-бързия възможен 
начин и не по-късно от 15 дни след 
получаване на писмена заявка 
уведомяват:

възможен начин от датата на 
предоставяне на концесията, от 
отхвърлянето на заявката за 
участие, от отхвърлянето на 
офертата и не по-късно от 15 дни след 
получаване на писмена заявка, 
уведомяват:

Or. es

Изменение 676
Lara Comi

Предложение за директива
Член 69 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) всеки оферент, който е подал 
допустима оферта, за провеждането 
и хода на договарянето и диалога с 
оферентите.

заличава се

Or. it

Изменение 677
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 70 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато подбират участници за 
ограничена процедура, процедура на 
договаряне или партньорство за 
иновации, при взимане на решения 
относно квалифицирането или когато 
критериите и правилата се 
осъвременяват, възложителите:

3. Когато подбират участници в 
ограниченa или процедурa нa 
договаряне, при взимане нa решения 
относно квалификациятa или когато 
критериите и правилатa се 
осъвременяват, възложителите не 
следвa дa:

Or. fr
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Изменение 678
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 70 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Възложителите могат да решат да не 
възлагат поръчка на оферента, подал 
най-добрата оферта, когато са 
установили, че той не изпълнява най-
малкото равностойно 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 XIV.

5. Възложителите могат да решат да не 
възлагат поръчка на оферента, подал 
най-добрата оферта, когато са 
установили, че той не изпълнява 
задълженията, установени от 
законодателството на Съюза или 
националното законодателство в 
областта на социалното, трудовото или 
екологичното право, или 
колективните споразумения, които се 
прилагат на мястото, където се 
извършва строителството, услугата 
или доставката, или разпоредбите на 
международното социално или 
екологично право, изброени в 
приложение XIV, при условие че те са 
свързани с предмета на поръчката.

Or. en

Изменение 679
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 70 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Възложителите могат да решат да не 
възлагат поръчка на оферента, подал 
най-добрата оферта, когато са 
установили, че той не изпълнява най-
малкото равностойно задълженията, 
установени от законодателството на 
Съюза в областта на социалното, 
трудовото или екологичното право, или 
разпоредбите на международното 
социално или екологично право, 

5. Възложителите могат да решат да не 
възлагат поръчка на оферента, подал 
най-добрата оферта, когато са 
установили, че той не изпълнява най-
малкото равностойно задълженията, 
установени от законодателството на 
Съюза в областта на социалното, 
трудовото или екологичното право, 
правото в областта на защитата на 
личите данни или разпоредбите на 
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изброени в приложение XIV. международното социално или 
екологично право, изброени в 
приложение XIV.

Or. en

Изменение 680
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 70 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Възложителите могат да решат да не 
възлагат поръчка на оферента, подал 
най-добрата оферта, когато са
установили, че той не изпълнява най-
малкото равностойно 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 XIV.

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

Or. en

Изменение 681
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Предложение за директива
Член 70 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Възложителите могат да решат да не 
възлагат поръчка на оферента, подал 
най-добрата оферта, когато са 
установили, че той не изпълнява най-
малкото равностойно задълженията, 
установени от законодателството на 
Съюза в областта на социалното, 

5. Възложителите могат да решат да не 
възлагат поръчка на оферента, подал 
най-добрата оферта, когато са 
установили, че той не изпълнява най-
малкото равностойно задълженията, 
установени от законодателството на 
Съюза в областта на социалното, 
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трудовото или екологичното право, или 
разпоредбите на международното
социално или екологично право, 
изброени в приложение XIV.

трудовото или екологичното право, или 
задълженията, свързани с условията 
на труд по веригата на доставки, 
посочени в националните законови и 
подзаконови актове на трудовото 
законодателство в държавите, 
където се извършва процеса, както и в 
международните конвенции, изброени 
в приложение XIV, в зависимост от 
това кое е най-благоприятно за 
работниците.

Тези задължения включват:
a) 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 682
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 70 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Възложителите могат да решат
да не възлагат поръчка на оферента, 
подал най-добрата оферта, когато са 
установили, че той не изпълнява най-
малкото равностойно задълженията, 
установени от законодателството на 
Съюза в областта на социалното, 

5. Възлагащите органи не възлагат 
поръчка на оферента, подал най-добрата 
оферта, когато въз основа на ясни и 
достатъчни доказателства са 
установили, че той не изпълнява най-
малкото равностойно задълженията, 
установени от законодателството на 
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трудовото или екологичното право, или 
разпоредбите на международното 
социално или екологично право, 
изброени в приложение XIV.

Съюза в областта на социалното, 
трудовото или екологичното право, или 
разпоредбите на международното 
социално или екологично право, 
изброени в приложение XIV.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 683
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 70 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. При откритите процедури 
възложителите могат да решат да 
разгледат офертите преди да 
проверят състоянието на 
оферентите, стига съответните 
разпоредби на членове 70–79 да бъдат 
спазени, включително правилото, че 
поръчката не може да се възлага на 
оферент, който би трябвало да е 
изключен съгласно член 74 или който 
не отговаря на критериите за подбор, 
установени от възложителя в 
съответствие с член 72, параграф 1 и 
член 74.

заличава се

Or. fr

Изменение 684
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 70 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. При откритите процедури 
възложителите могат да решат да 
разгледат офертите преди да 
проверят състоянието на 
оферентите, стига съответните 
разпоредби на членове 70–79 да бъдат 
спазени, включително правилото, че 
поръчката не може да се възлага на 
оферент, който би трябвало да е 
изключен съгласно член 74 или който 
не отговаря на критериите за подбор, 
установени от възложителя в
съответствие с член 72, параграф 1 и 
член 74.

заличава се

Or. fr

Изменение 685
Raffaele Baldassarre

Предложение за директива
Член 70 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. При откритите процедури 
възложителите могат да решат да 
разгледат офертите преди да 
проверят състоянието на 
оферентите, стига съответните 
разпоредби на членове 70–79 да бъдат 
спазени, включително правилото, че 
поръчката не може да се възлага на 
оферент, който би трябвало да е 
изключен съгласно член 74 или който 
не отговаря на критериите за подбор, 
установени от възложителя в 
съответствие с член 72, параграф 1 и 
член 74.

заличава се

Or. it
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Изменение 686
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 70 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 98 за изменение 
на списъка в приложение XIV при 
необходимост, поради сключване на 
нови международни споразумения или 
модификации на действащи 
международни споразумения.

заличава се

Or. en

Изменение 687
Raffaele Baldassarre

Предложение за директива
Член 70 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 98 за изменение 
на списъка в приложение XIV при 
необходимост, поради сключване на 
нови международни споразумения или 
модификации на действащи 
международни споразумения.

заличава се

Or. it

Изменение 688
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 72 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато възложителите трябва да 
осигурят подходящ баланс между 
конкретните характеристики на 
процедурата за възлагане на обществена 
поръчка и ресурсите, необходими за 
нейното провеждане, те могат при 
ограничените процедури, процедурите 
на договаряне или партньорствата за 
иновации да установят обективни 
правила и критерии, които отразяват 
тази необходимост и позволяват на 
възложителя да намали броя на 
кандидатите, които ще бъдат поканени 
да представят оферти или да участват в 
договарянето. Броят на избраните 
кандидати обаче отчита 
необходимостта от гарантиране на 
адекватна конкуренция.

2. Когато възложителите трябва да 
осигурят подходящ баланс между 
конкретните характеристики на 
процедурата за възлагане на обществена 
поръчка и ресурсите, необходими за 
нейното провеждане, те могат при 
ограничените процедури, процедурите 
на договаряне или партньорствата за 
иновации да установят обективни 
правила и критерии, които отразяват 
тази необходимост и позволяват на 
възложителя да намали броя на 
кандидатите, които ще бъдат поканени 
да представят оферти или да участват в 
договарянето.

Or. en

Изменение 689
Raffaele Baldassarre

Предложение за директива
Член 73 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато обективните правила и критерии 
за изключването и подбора на 
икономическите оператори, пожелали 
квалифициране в квалификационна 
система, включват изисквания, имащи 
отношение към икономическото и 
финансовото състояние на 
икономическия оператор или към 
неговите технически или 
професионални възможности, 
икономическият оператор може, когато 
е необходимо, да разчита на капацитета 
на други субекти, независимо от 
правния характер на връзката между 

Когато обективните правила и критерии 
за изключването и подбора на 
икономическите оператори, пожелали 
квалифициране в квалификационна 
система, включват изисквания, имащи 
отношение към икономическото и 
финансовото състояние на 
икономическия оператор или към 
неговите технически или 
професионални възможности, 
икономическият оператор може, когато 
е необходимо, да разчита на капацитета 
на други субекти, независимо от 
правния характер на връзката между 
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него и тези субекти. В този случай 
икономическият оператор доказва на 
възложителя, че тези ресурси ще са на 
негово разположение за целия период на 
действие на квалификационната 
система, например чрез представяне на 
доказателство за ангажимента, поет от 
тези субекти в тази връзка. По
отношение на икономическото и 
финансовото състояние
възложителите могат да изискват 
икономическият оператор и тези 
субекти да бъдат солидарно отговорни 
за изпълнението на поръчката.

него и тези субекти. В този случай 
икономическият оператор доказва на 
възложителя, че тези ресурси ще са на 
негово разположение за целия период на 
действие на квалификационната 
система, например чрез представяне на 
доказателство за ангажимента, поет от 
тези субекти в тази връзка. 
Възложителите могат да изискват 
икономическият оператор и тези 
субекти да бъдат солидарно отговорни 
за изпълнението на поръчката.

Or. it

Изменение 690
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 74 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обективните правила и критерии за 
изключването и подбора на 
икономическите оператори, пожелали 
квалифициране в квалификационна 
система, и обективните правила и 
критерии за изключването и подбора на 
кандидатите и оферентите в открити 
процедури, ограничени процедури, 
процедури на договаряне или 
партньорства за иновации могат да 
включват основанията за изключване, 
изброени в член 55 от Директива 
2004/18, по реда и условията, посочени 
в него.

Обективните правила и критерии за 
изключването и подбора на 
икономическите оператори, пожелали 
квалифициране в квалификационна 
система, и обективните правила и 
критерии за изключването и подбора на 
кандидатите и оферентите в открити 
процедури, ограничени процедури, 
процедури на договаряне или 
партньорства за иновации могат да 
включват основанията за изключване, 
изброени в член 55 от [Директива 
2004/18], по реда и условията, посочени 
в него, включително член 55, 
параграфи 4 и 5 относно мерките „за 
реабилитиране“.

Or. en
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Изменение 691
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 74 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обективните правила и критерии за 
изключването и подбора на 
икономическите оператори, пожелали 
квалифициране в квалификационна 
система, и обективните правила и 
критерии за изключването и подбора на 
кандидатите и оферентите в открити 
процедури, ограничени процедури, 
процедури на договаряне или 
партньорства за иновации могат да 
включват основанията за изключване, 
изброени в член 55 от Директива 
2004/18, по реда и условията, посочени 
в него.

Обективните правила и критерии за 
изключването и подбора на 
икономическите оператори, пожелали 
квалифициране в квалификационна 
система, и обективните правила и 
критерии за изключването и подбора на 
кандидатите и оферентите в открити 
процедури, ограничени процедури или 
процедури на договаряне могат да 
включват основанията за изключване, 
изброени в член 55 от Директива 
2004/18/ЕО, по реда и условията, 
посочени в него.

Or. fr

Изменение 692
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 74 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обективните правила и критерии за 
изключването и подбора на 
икономическите оператори, пожелали 
квалифициране в квалификационна 
система, и обективните правила и 
критерии за изключването и подбора на 
кандидатите и оферентите в открити 
процедури, ограничени процедури, 
процедури на договаряне или 
партньорства за иновации могат да 
включват основанията за изключване, 
изброени в член 55 от Директива 
2004/18, по реда и условията, посочени 

Обективните правила и критерии за 
изключването и подбора на 
икономическите оператори, пожелали 
квалифициране в квалификационна 
система, и обективните правила и 
критерии за изключването и подбора на 
кандидатите и оферентите в открити 
процедури, ограничени процедури, 
процедури на договаряне или 
партньорства за иновации могат да 
включват основанията за изключване, 
изброени в член 55 от 
[.../.../ЕO][заменяща Директива 
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в него. 2004/18/ЕО относно обществените 
поръчки], по реда и условията, 
посочени в него.

Or. en

Изменение 693
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 74 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато възложителят е възлагащ 
орган, тези критерии и правила 
включват основанията за изключване, 
изброени в член 55, параграфи 1 и 2 от 
Директива 2004/18, по реда и 
условията, посочени в същия член.

заличава се

Or. en

Изменение 694
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 74 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Критериите и правилата, посочени в 
параграф 1, могат да включват 
критериите за подбор, посочени в член 
56 на Директива 2004/18/ЕО, по реда и 
условията, определени в него, особено 
по отношение на ограниченията за 
изискванията по отношение на 
годишните обороти съгласно параграф 
3, втора алинея от същия член.

2. Критериите и правилата, посочени в 
параграф 1, могат да включват 
критериите за подбор, посочени в 
член 56 на Директива 2004/18/ЕО, по 
реда и условията, определени в него, 
особено по отношение на ограниченията 
за изискванията по отношение на 
годишните обороти, приемането на 
клетвени декларации, както и на 
Европейски паспорт за обществени 
поръчки съгласно параграф 3, втора 
алинея от същия член.
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Or. en

Изменение 695
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 74 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За целите на прилагането на 
параграфи 1 и 2 от настоящия член се 
прилагат членове 57–60 от Директива 
2004/18/ЕО.

3. За целите на прилагането на 
параграфи 1 и 2 от настоящия член се 
прилагат членове 55–60 от Директива 
2004/18/ЕО.

Or. en

Изменение 696
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 75 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато изискват представянето на 
удостоверения, изготвени от независими 
органи, които потвърждават 
съответствието на икономическия 
оператор с определени стандарти за 
осигуряване на качеството, в това число 
достъп за хора с увреждания, 
възложителите се позовават на системи 
за осигуряване на качеството, основани 
на съответните европейски серии от 
стандарти, заверени от органи, които 
съответстват на европейските серии 
от стандарти относно 
сертифицирането.

Когато изискват представянето на 
удостоверения, изготвени от независими 
органи, които потвърждават 
съответствието на икономическия 
оператор с определени стандарти за 
осигуряване на качеството, в това число 
достъп за хора с увреждания, 
възложителите се позовават на системи 
за осигуряване на качеството, основани 
на съответните европейски серии от 
стандарти, заверени от конкретни 
органи за оценяване на 
съответствието.

Or. en
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Изменение 697
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 75 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възложителите 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.

Възложителите 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, при 
условие че липсата на достъп не се 
отнася до съответния икономически 
оператор. За да не се дискриминират 
обаче оферентите, които 
инвестират време и средства за 
сертификати, отговорността за 
доказване на еквивалентността по 
отношение на конкретен етикет 
следва да бъде на оферента, който 
иска тя да му се признае.

Or. en

Изменение 698
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 75 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възложителите 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 

Възложителите 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 
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ги получат в съответните срокове. ги получат в съответните срокове, при 
условие че липсата на достъп не се 
отнася до съответния икономически 
оператор. За да не се дискриминират 
обаче оферентите, които 
инвестират време и средства за 
сертификати, отговорността за 
доказване на еквивалентността по 
отношение на конкретен етикет 
следва да бъде на оферента, който 
иска тя да му се признае.

Or. en

Изменение 699
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 76 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат националните 
законови, подзаконови или 
административни разпоредби относно 
заплащането на определени услуги, 
възложителите възлагат поръчки 
съгласно един от следните критерии:

Не засяга българския текст

Or. en

Изменение 700
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 76 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат националните 
законови, подзаконови или 
административни разпоредби относно 
заплащането на определени услуги, 
възложителите възлагат поръчки 

Без да се засягат националните 
законови, подзаконови или 
административни разпоредби относно 
заплащането на определени услуги, 
критерият, съгласно който 
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съгласно един от следните критерии: възлагащите органи възлагат 
обществени поръчки, е критерият за 
икономически най-изгодната оферта.

Or. fr

Изменение 701
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 76 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат националните 
законови, подзаконови или 
административни разпоредби относно 
заплащането на определени услуги, 
възложителите възлагат поръчки 
съгласно един от следните критерии:

Без да се засягат националните 
законови, подзаконови или 
административни разпоредби относно 
заплащането на определени услуги, 
критерият, по който възложителите 
възлагат поръчки, е 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-ниските разходи.

Or. fr

Изменение 702
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 76 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат националните 
законови, подзаконови или 
административни разпоредби относно 
заплащането на определени услуги, 
възложителите възлагат поръчки 
съгласно един от следните критерии:

Без да се засягат националните 
законови, подзаконови или 
административни разпоредби относно 
заплащането за определени услуги, 
възложителите възлагат поръчки въз 
основа на различни критерии за 
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определяне на икономически най-
изгодната оферта.

Or. fr

Изменение 703
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 76 – параграф 218 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат националните 
законови, подзаконови или 
административни разпоредби относно 
заплащането на определени услуги, 
възложителите възлагат поръчки 
съгласно един от следните критерии:

Без да се засягат националните 
законови, подзаконови или 
административни разпоредби относно 
заплащането на определени услуги, 
критерият, по който възлагащите 
органи възлагат обществените 
поръчки, е икономически най-
изгодната и устойчива оферта.

Or. de

Изменение 704
Barbara Weiler

Предложение за директива
Член 76 – параграф 218 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат националните 
законови, подзаконови или 
административни разпоредби относно 
заплащането на определени услуги, 
възложителите възлагат поръчки 
съгласно един от следните критерии:

Без да се засягат националните 
законови, подзаконови или 
административни разпоредби относно 
заплащането на определени услуги, 
критерият, по който възложителите 
възлагат поръчки, е икономически най-
изгодната оферта.

Or. de
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Изменение 705
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 76 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) икономически най-изгодна оферта; заличава се

Or. fr

Изменение 706
Barbara Weiler

Предложение за директива
Член 76 – параграф 218 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) икономически най-изгодна оферта; заличава се

Or. de

Изменение 707
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 76 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) икономически най-изгодна оферта; заличава се

Or. fr

Изменение 708
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 76 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-ниски разходи. заличава се

Or. en

Изменение 709
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 76 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-ниски разходи. заличава се

Or. fr

Изменение 710
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 76 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-ниски разходи. заличава се

Or. fr

Изменение 711
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 76 – параграф 218 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-ниски разходи. заличава се

Or. de
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Изменение 712
Barbara Weiler

Предложение за директива
Член 76 – параграф 218 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-ниски разходи. заличава се

Or. de

Изменение 713
Lara Comi

Предложение за директива
Член 76 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-ниски разходи. Не засяга българския текст

Or. it

Изменение 714
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 76 – 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 продукти, както 
са определени в член 2, точка 22а 
(нова).

Or. en
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Обосновка

Въпреки че в повечето случаи решаващият критерий за възлагане на поръчката следва 
да бъде икономически най-изгодната оферта, критерият най-ниска цена следва да се 
запази за стандартизираните продукти. „Стандартизирани продукти“ означава 
продукти, които не се отличават значително по своя състав или характеристики.

Изменение 715
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 76 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По усмотрение на възложителя 
разходите могат да се оценяват въз 
основа единствено на цената или 
посредством подход за оценка на 
ефективността на разходите, 
например при използване на подхода 
за оценка на разходите за целия 
жизнен цикъл, съгласно условията, 
посочени в член 77.

заличава се

Or. fr

Изменение 716
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 76 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По усмотрение на възложителя 
разходите могат да се оценяват въз 
основа единствено на цената или 
посредством подход за оценка на 
ефективността на разходите, 
например при използване на подхода 
за оценка на разходите за целия 
жизнен цикъл, съгласно условията, 
посочени в член 77.

заличава се
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Or. en

Изменение 717
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 76 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По усмотрение на възложителя 
разходите могат да се оценяват въз 
основа единствено на цената или
посредством подход за оценка на 
ефективността на разходите, например 
при използване на подхода за оценка на 
разходите за целия жизнен цикъл, 
съгласно условията, посочени в член 77.

По усмотрение на възложителя 
разходите могат да се оценяват 
посредством подход за оценка на 
ефективността на разходите например с 
използване на подхода за оценка на 
разходите за целия жизнен цикъл, 
съгласно условията, посочени в член 77.

Or. en

Изменение 718
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 76 – параграф 218 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По усмотрение на възложителя 
разходите могат да се оценяват въз 
основа единствено на цената или
посредством подход за оценка на 
ефективността на разходите, например 
при използване на подхода за оценка на 
разходите за целия жизнен цикъл, 
съгласно условията, посочени в член 77.

Разходите се оценяват посредством 
подхода на съотношението разходи-
ефективност, като изчисляване на 
разходите за целия жизнен цикъл 
съгласно условията, посочени в член 77.

Or. de

Изменение 719
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab
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Предложение за директива
Член 76 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Икономически най-изгодната оферта, 
посочена в параграф 1, буква а), от 
гледна точка на възложителя се 
определя въз основа на критерии, 
свързани с предмета на въпросната 
поръчка.

Икономически най-изгодната оферта, 
посочена в параграф 1, от гледна точка 
на възложителя се определя въз основа 
на критерии, свързани с предмета на 
въпросната поръчка. Тези критерии 
могат да включват, освен цената или 
разходите, и други критерии, свързани 
с предмета на въпросната поръчка.
Разходите се оценяват посредством 
подхода на съотношението разходи-
ефективност, като изчисляване на 
разходите за целия жизнен цикъл 
съгласно условията, посочени в 
член 77.
За високостандартизираните 
продукти и услуги най-важен 
критерий за възлагане ще бъде 
цената.
Другите критерии могат да включват 
по-конкретно:

Or. fr

Изменение 720
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 76 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Икономически най-изгодната оферта, 
посочена в параграф 1, буква а), от 
гледна точка на възложителя се 
определя въз основа на критерии, 
свързани с предмета на въпросната 
поръчка.

Икономически най-изгодната оферта, 
посочена в параграф 1, буква а) от 
гледна точка на възложителя 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, 
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както е посочено в член 2, точка 22.

Or. en

Изменение 721
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 76 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Икономически най-изгодната оферта, 
посочена в параграф 1, буква а), от 
гледна точка на възложителя се 
определя въз основа на критерии, 
свързани с предмета на въпросната 
поръчка.

Икономически най-изгодната оферта, 
посочена в 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.

Or. fr

Изменение 722
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 76 – параграф 219 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Икономически най-изгодната оферта, 
посочена в параграф 1, буква а), от 
гледна точка на възложителя се 
определя въз основа на критерии, 
свързани с предмета на въпросната 
поръчка.

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.

Or. de



AM\909613BG.doc 179/193 PE492.862v02-00

BG

Изменение 723
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 76 – параграф 2 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези критерии включват, освен 
цената или разходите, посочени в 
параграф 1, буква б), и други критерии, 
свързани с предмета на въпросната 
поръчка, като:

.

Or. fr

Изменение 724
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 76 – параграф 2 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези критерии включват, освен цената 
или разходите, посочени в параграф 1, 
буква б), и други критерии, свързани с 
предмета на въпросната поръчка, като:

Тези критерии могат да включват, 
освен цената или разходите, посочени в 
параграф 1, буква б), и други критерии, 
свързани с предмета на въпросната 
поръчка, като:

Or. en

Изменение 725
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 76 – параграф 2 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези критерии включват, освен цената
или разходите, посочени в параграф 1, 
буква б), и други критерии, свързани с 
предмета на въпросната поръчка,

Разходите се оценяват посредством 
подхода на съотношението разходи-
ефективност, като изчисляване на 
разходите за целия жизнен цикъл 
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като: съгласно условията, посочени в 
член 77. За високостандартизираните 
продукти и услуги най-важен 
критерий за възлагане ще бъде цената.
Другите критерии могат да включват 
по-конкретно:

Or. fr

Изменение 726
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 76 – параграф 219 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези критерии включват, освен цената 
или разходите, посочени в параграф 1, 
буква б), и други критерии, свързани с 
предмета на въпросната поръчка, като: :

Тези критерии включват и други 
критерии, свързани с предмета на 
въпросната обществена поръчка, като: 

Or. de

Изменение 727
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 76 – параграф 2 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези критерии включват, освен цената 
или разходите, посочени в параграф 1, 
буква б), и други критерии, свързани с 
предмета на въпросната поръчка, като:

Тези критерии включват, освен цената, 
и други критерии, свързани с предмета 
на въпросната обществена поръчка, 
като:

Or. en

Изменение 728
Heide Rühle
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Предложение за директива
Член 76 – параграф 2 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 729
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 76 – параграф 2 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) качество, включително технически 
качества, естетически и функционални 
характеристики, достъпност, 
предназначение за всички потребители, 
екологични характеристики и 
новаторски аспекти, сервизно 
обслужване и техническа помощ, 
условия на доставка (дата на 
доставка, процес на доставка и 
период на доставка или период за 
изпълнение);

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 бъде ясно от 
формулировката на члена.

Изменение 730
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
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Предложение за директива
Член 76 – параграф 2 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 731
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 76 – параграф 2 – алинея 2 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) разходи за целия жизнен цикъл 
съгласно член 67;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 732
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 76 – параграф 2 – алинея 2 – буква –а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(–a) достойни условия на труд, 
здравеопазване и безопасност на 
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работното място в съответствие с 
колективното договаряне;
(Това изменение трябва да бъде 
поставено в настоящата алинея преди 
буква а))

Or. it

Изменение 733
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 76 – параграф 219 – алинея 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 
възложителя, който трябва да 
провери дали заместниците 
осигуряват еквивалентна организация 
и качество;

заличава се

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 
трудово-правни проблеми, особено за МСП. Освен това тази разпоредба би била в 
противоречие с разграничението между критерии за подбор и критерии за възлагане.

Изменение 734
Heide Rühle
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Предложение за директива
Член 76 – параграф 2 – алинея 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 
възложителя, който трябва да провери 
дали заместниците осигуряват 
еквивалентна организация и качество;

б) за поръчки за услуги и поръчки, 
включващи строителство и в 
частност 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 
възложителя, който трябва да провери 
дали заместниците осигуряват 
еквивалентна организация и качество

Or. en

Обосновка

По преценка на възлагащия орган тези критерии могат да бъдат еднакво важни 
както при реновирането на стари сгради например, така и при проектиране на нови.

Изменение 735
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 76 – параграф 2 – алинея 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 
възложителя, който трябва да провери 
дали заместниците осигуряват 

б) 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 
възложителя;
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еквивалентна организация и качество;

Or. en

Обосновка

Критерият за квалификацията и опита 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.

Изменение 736
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 76 – параграф 2 – алинея 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 възложителя, 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 
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 са с
еквивалентни квалификация и опит;

Or. en

Изменение 737
Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 76 – параграф 219 – алинея 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 съгласно член 2, точка 
22, доколкото тези критерии са 
посочени в съответствие с параграф 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. de

Обосновка

Включването на несвързани с поръчката критерии при възлагането й следва да бъде 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 738
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 76 – параграф 2 – алинея 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 съгласно член 2, точка 
22, доколкото тези критерии са 
посочени в съответствие с параграф 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
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Изменение 739
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 76 – параграф 2 – алинея 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 съгласно член 2, точка 
22, доколкото тези критерии са 
посочени в съответствие с параграф 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 740
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 76 – параграф 2 – алинея 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 съгласно член 2, точка 22, 
доколкото тези критерии са посочени 
в съответствие с параграф 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 съгласно член 2, точка 22, 
посочени в съответствие с параграф 4.
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Or. en

Обосновка

Изключително сложна и тромава формулировка

Изменение 741
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 76 – параграф 219 – алинея 2 – буква г a) (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, 
балансираното представяне 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), достъп до 
мерки за професионално обучение на 
работното място, участие и 
консултации на потребителите, 
достъпност, права на човека и етична 
търговия;

Or. de

Изменение 742
Vicente Miguel Garcés Ramón

Предложение за директива
Член 76 – параграф 2 – алинея 2 – буква г a) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. es

Изменение 743
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 76 – параграф 2 – алинея 2 – буква г a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) социални критерии, като 
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 744
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 76 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки могат да заличава се
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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.

Or. de

Изменение 745
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 76 – 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. fr

Изменение 746
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 76 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Критериите за възлагане не дават 
неограничена свобода на избор на 
възложителя. Те гарантират 
възможността за ефективна 
конкуренция и са придружени от 
изисквания, които позволяват 
представената от оферентите 
информация да се проверява ефективно. 
Възложителите проверяват по 
ефективен начин дали офертите 
отговарят на критериите за възлагане 

4. Критериите за възлагане са свързани 
с предмета на договора, като това не 
изключва неосезаеми характеристики 
на продукти или услуги като 
например, свързаните с жизнения 
цикъл; те гарантират възможността за 
ефективна и справедлива конкуренция и 
са придружени от изисквания, които 
позволяват представената от оферентите 
информация да се проверява ефективно. 
Възлагащите органи проверяват по 
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въз основа на представените от 
оферентите информация и свидетелства.

ефективен начин дали офертите 
отговарят на критериите за възлагане 
въз основа на представените от 
оферентите информация и свидетелства.

Or. de

Изменение 747
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 76 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Критериите за възлагане не дават 
неограничена свобода на избор на 
възложителя. Те гарантират 
възможността за ефективна 
конкуренция и са придружени от 
изисквания, които позволяват 
представената от оферентите 
информация да се проверява ефективно.
Възложителите проверяват по 
ефективен начин 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

Обосновка

Излишна информация.

Изменение 748
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 77 – параграф 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Оценката на разходите за целия 
жизнен цикъл включва в необходимата 
степен части от или пълния размер на
следните разходи, които се поемат от 
възлагащия орган или други 
потребители, в рамките на целия 
жизнен цикъл на продукта, услугата или 
строителството съгласно определеното 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 прегради пред свободното движение на стоки и услуги в 
рамките на единния пазар. Ето защо външните разходи не трябва да се включват в 
оценката на разходите за целия жизнен цикъл.

Изменение 749
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 77 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) вътрешните разходи, включително 
разходите, свързани с придобиването, 
като производствените разходи, с 
използването, като потреблението 
на енергия, разходите за поддръжка и
разходите в края на експлоатационния 
период, като разходите за събиране и 
рециклиране, и

a) вътрешните разходи, свързани с 
използването, като разходите за 
поддръжка и ефективно използване на 
ресурсите (включително за енергийна 
ефективност), разходите в края на 
експлоатационния период за 
рециклиране и 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 
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електронни средства.

Or. en


