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Изменение 750
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 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

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

Or. en

Обосновка

Следва да се отбележи, че следва да се обърне специално внимание на разходите в 
края на експлоатационния период. Този критерии не следва да представлява тежест 
за МСП, които може да са изправени пред разходи и административни тежести, 
свързани с посочването на разходите в края на експлоатационния период на даден 
продукт. На практика те може също да представляват усложнения, тъй като 
съществуват различни методологии, които са допустими за установяването на 
разходите.

Изменение 751
Jürgen Creutzmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 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

а) разходите, свързани с придобиването,
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aа) разходите за използването, като 
потреблението на енергия и на други 
ресурси,
aб) разходите за поддръжка;
ав) разходите в края на 
експлоатационния период, като 
разходите за събиране и рециклиране;

Or. en

Изменение 752
Jürgen Creutzmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Трудно е да се даде количествено изражение на външните разходи, като 
същевременно разходите, свързани с жизнения цикъл, не следва да водят до нови 
бариери пред свободното движение на стоки и услуги в рамките на единния пазар.
Следователно външните разходи не следва да бъдат включени в разходите, свързани с 
жизнения цикъл.

Изменение 753
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 77 – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 754
Pablo Arias Echeverría

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 755
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 77 – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Следва да се отбележи, че следва да се обърне специално внимание на разходите в 
края на експлоатационния период. Този критерии не следва да представлява тежест 
за МСП, които може да са изправени пред разходи и административни тежести, 
свързани с посочването на разходите в края на експлоатационния период на даден 
продукт. На практика те може също да представляват усложнения, тъй като 
съществуват различни методологии, които са допустими за установяването на 
разходите.

Изменение 756
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 77 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато възложителите оценяват 
разходите чрез подхода за оценка на 
разходите за целия жизнен цикъл, те 
посочват в документите за 
обществените поръчки използваната 
методология за изчисляване на 
разходите за целия жизнен цикъл. 
Използваната методология изпълнява 
всички изброени по-долу условия:

2. Когато възложителите оценяват 
разходите чрез подхода за оценка на 
разходите за целия жизнен цикъл, те 
посочват в документите за 
обществените поръчки данните, които 
трябва да бъдат предоставени от 
оферентите и методът, който 
възлагащият орган ще използва за 
определяне на разходите за целия 
жизнен цикъл. Методът, използван за 
оценката на тези разходи за целия 
жизнен цикъл, трябва да изпълнява 
всички изброени по-долу условия:
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Or. en

Изменение 757
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 77 – параграф 2 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато възложителите оценяват 
разходите чрез подхода за оценка на 
разходите за целия жизнен цикъл, те 
посочват в документите за 
обществените поръчки използваната 
методология за изчисляване на 
разходите за целия жизнен цикъл.
Използваната методология изпълнява 
всички изброени по-долу условия:

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

а) разработена е въз основа на научна 
информация или се основава на други 
критерии, които са обективно 
проверими и не са дискриминационни;
б) утвърдена е за редовна или 
продължителна употреба;
в) достъпна е за всички 
заинтересовани страни.

Or. en

Обосновка

Би било непропорционално да се определят подробни разпоредби относно 
методологията за изчисляване на разходите за целия жизнен цикъл в настоящата 
директива, ако оценката на разходите за целия жизнен цикъл се ограничава до 
вътрешните разходи, които започват в момента на покупката, както се изисква по-
горе. Тъй като вътрешните разходи могат да бъдат измерени относително лесно въз 
основа на фактически данни, на възлагащите органи следва да се повери използването 
на тяхна собствена методология (която все пак трябва да бъде публикувана).
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Изменение 758
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 77 – параграф 2 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) разработена е въз основа на научна 
информация или се основава на други
критерии, които са обективно 
проверими и не са дискриминационни;

а) основава се на критерии, които са 
обективно проверими и не са 
дискриминационни;

Or. en

Изменение 759
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 77 – параграф 2 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) разработена е въз основа на научна 
информация или се основава на други 
критерии, които са обективно 
проверими и не са дискриминационни;

а) разработена е при тесни 
консултации със заинтересованите 
страни, включително 
промишлеността, и се основава на 
научна информация или се основава на 
други критерии, които са обективно 
проверими и не са дискриминационни;

Or. en

Изменение 760
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 77 – параграф 2 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) утвърдена е за редовна или 
продължителна употреба;

заличава се
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Or. en

Обосновка

Тази разпоредба би изключила възможността за прилагане на специално разработена 
методология, подходяща за един конкретен вид договор, което е възможно съгласно 
настоящите директиви.

Изменение 761
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 77 – параграф 2 – алинея 1 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) изискваните данни могат да 
бъдат предоставени с разумни усилия 
от страна на достатъчно 
добросъвестни икономически 
оператори, включително оператори 
от трети държави.

Or. en

Изменение 762
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 77 – параграф 2 – алинея 1 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) изискваните данни могат да 
бъдат предоставени с разумни усилия 
от страна на достатъчно 
добросъвестни икономически 
оператори;

Or. en

Обосновка

Следва да се отбележи, че следва да се обърне специално внимание на разходите в 
края на експлоатационния период. Този критерии не следва да представлява тежест 
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за МСП, които може да са изправени пред разходи и административни тежести, 
свързани с посочването на разходите в края на експлоатационния период на даден 
продукт. На практика те може също да представляват усложнения, тъй като 
съществуват различни методологии, които са допустими за установяването на 
разходите.

Изменение 763
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 77 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възложителите позволяват на 
икономическите оператори, 
включително на икономическите 
оператори от трети държави, да 
прилагат различни методологии за 
установяване на разходите през 
жизнения цикъл на тяхната оферта, 
при условие, че докажат, че тази 
методология е в съответствие с 
изискванията, посочени в букви а), б) 
и в), и е еквивалентна на 
методологията, посочена от 
възложителя.

заличава се

Or. en

Изменение 764
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 77 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възложителите позволяват на 
икономическите оператори, 
включително на икономическите 
оператори от трети държави, да 
прилагат различни методологии за 
установяване на разходите през 

заличава се
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жизнения цикъл на тяхната оферта, 
при условие, че докажат, че тази 
методология е в съответствие с 
изискванията, посочени в букви а), б) 
и в), и е еквивалентна на 
методологията, посочена от 
възложителя.

Or. en

Обосновка

Би било непропорционално да се определят подробни разпоредби относно 
методологията за изчисляване на разходите за целия жизнен цикъл в настоящата 
директива, ако оценката на разходите за целия жизнен цикъл се ограничава до 
вътрешните разходи, които започват в момента на покупката, както се изисква по-
горе. Тъй като вътрешните разходи могат да бъдат измерени относително лесно въз 
основа на фактически данни, на възлагащите органи следва да се повери използването 
на тяхна собствена методология (която все пак трябва да бъде публикувана).

Изменение 765
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 77 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато обща методология за 
изчисляване на разходите за целия 
жизнен цикъл бъде приета като част 
от законодателен акт на Съюза, 
включително чрез делегирани актове 
съгласно законодателството на 
съответния сектор, тя се прилага, 
когато оценката на разходите за 
целия жизнен цикъл е включена в 
критериите за възлагане съгласно 
член 76, параграф 1.

заличава се

Списък с такива законодателни и 
делегирани актове е даден в 
приложение XV. Комисията трябва е 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 98 за 
актуализирането на този списък, 
когато в него се налагат изменения 
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поради приемането на ново 
законодателство, отмяната или 
изменението на съществуващото.

Or. de

Обосновка

Приветстват се разпоредбите, които насърчават възлагащите органи да използват 
разходите за целия жизнен цикъл като критерий за възлагане. При все това правното 
задължение се позовава на бъдещ метод за изчисляване, който все още трябва да бъде 
уточнен и следва да бъде отхвърлен на този етап поради липса на предвидимост.

Изменение 766
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 77 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато обща методология за 
изчисляване на разходите за целия 
жизнен цикъл бъде приета като част 
от законодателен акт на Съюза, 
включително чрез делегирани актове 
съгласно законодателството на 
съответния сектор, тя се прилага, 
когато оценката на разходите за 
целия жизнен цикъл е включена в 
критериите за възлагане съгласно 
член 76, параграф 1.

заличава се

Or. en

Обосновка

Би било непропорционално да се определят подробни разпоредби относно 
методологията за изчисляване на разходите за целия жизнен цикъл в настоящата 
директива, ако оценката на разходите за целия жизнен цикъл се ограничава до 
вътрешните разходи, които започват в момента на покупката, както се изисква по-
горе. Тъй като вътрешните разходи могат да бъдат измерени относително лесно въз 
основа на фактически данни, на възлагащите органи следва да се повери използването 
на тяхна собствена методология (която все пак трябва да бъде публикувана).
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Изменение 767
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 77 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Всяка обща методология за 
изчисляване на разходите за целия 
жизнен цикъл, приета като част от 
законодателен акт на Съюза, съгласно 
законодателството на съответния 
сектор, или като част от европейски 
технически спецификации се счита, 
че отговаря на критериите, посочени 
в параграф 2 и може да бъде включена 
в критериите за възлагане съгласно член 
76, параграф 1.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 768
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 77 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато обща методология за 
изчисляване на разходите за целия 
жизнен цикъл бъде приета като част 
от законодателен акт на Съюза, 
включително чрез делегирани актове 
съгласно законодателството на 

3. Когато обща методология за 
изчисляване на разходите за целия 
жизнен цикъл, включваща наред с 
другото странични последици за 
околната среда, е станала 
задължителна чрез законодателен акт 
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съответния сектор, тя се прилага, 
когато оценката на разходите за целия 
жизнен цикъл е включена в критериите 
за възлагане съгласно член 76, параграф 
1.

на Съюза, тя се прилага, когато 
оценката на разходите за целия жизнен 
цикъл е включена в критериите за 
възлагане съгласно член 76, параграф 1.

Or. en

Обосновка

От решаващо значение е общият метод за изчисляване на разходите за целия жизнен 
цикъл да бъде приет чрез законодателен акт на Съюза и Комисията да може само да 
актуализира приложение XV. От формулировката на член 67, параграф 3, алинея 
втора следва да става ясно, че той предоставя на Комисията само правото да 
приема делегирани актове с цел актуализация на приложение XV. При никакви 
обстоятелства той не съставлява основа за приемането от Комисията на делегирани 
актове, които да правят задължителна дадена методология за изчисляване на 
разходите за целия жизнен цикъл.

Изменение 769
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 77 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Списък с такива законодателни и 
делегирани актове е даден в 
приложение XV. Комисията трябва е 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 98 за 
актуализирането на този списък, 
когато в него се налагат изменения 
поради приемането на ново 
законодателство, отмяната или 
изменението на съществуващото.

заличава се

Or. en

Обосновка

Би било непропорционално да се определят подробни разпоредби относно 
методологията за изчисляване на разходите за целия жизнен цикъл в настоящата 
директива, ако оценката на разходите за целия жизнен цикъл се ограничава до 
вътрешните разходи, които започват в момента на покупката, както се изисква по-
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горе. Тъй като вътрешните разходи могат да бъдат измерени относително лесно въз 
основа на фактически данни, на възлагащите органи следва да се повери използването 
на тяхна собствена методология (която все пак трябва да бъде публикувана).

Изменение 770
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 77 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Списък с такива законодателни и 
делегирани актове е даден в 
приложение XV. Комисията трябва е 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 98 за 
актуализирането на този списък, когато 
в него се налагат изменения поради 
приемането на ново законодателство, 
отмяната или изменението на 
съществуващото.

Списък с такива законодателни актове е 
даден в приложение XV. Комисията е 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 98 за 
актуализирането на този списък, когато 
в него се налагат изменения поради 
приемането на ново законодателство, 
отмяната или изменението на 
съществуващото.

Or. en

Обосновка

От решаващо значение е общият метод за изчисляване на разходите за целия жизнен 
цикъл да бъде приет чрез законодателен акт на Съюза и Комисията да може само да 
актуализира приложение XV. От формулировката на член 67, параграф 3, алинея 
втора следва да става ясно, че той предоставя на Комисията само правото да 
приема делегирани актове с цел актуализация на приложение XV. При никакви 
обстоятелства той не съставлява основа за приемането от Комисията на делегирани 
актове, които да правят задължителна дадена методология за изчисляване на 
разходите за целия жизнен цикъл.

Изменение 771
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 78 – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Пречки за възлагане Решение за невъзлагане на поръчка

Or. fr

Изменение 772
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 78 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възложителите не сключват договор със 
спечелилия оферент, когато е изпълнено 
едно от следните условия:

Възложителите са свободни да не 
предприемат последващи действия 
във връзка с процедура за възлагане на 
обществена поръчка. В решението за 
невъзлагане на поръчката се посочват 
съответните причини и то се свежда 
до знанието на всички кандидати и 
оференти. Възложителите не сключват 
договор със спечелилия оферент, когато 
е изпълнено едно от следните условия:

Or. fr

Изменение 773
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 78а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 78а
Оферти с необичайно ниска стойност
1.  Ако за дадена поръчка офертите се 
окажат с необичайно ниски цени по 
отношение на стоките, 
строителството или услугите, 
възложителят, преди да отхвърли 
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тези оферти, изисква уточнения в 
писмен вид относно съставните 
елементи на офертата, които той 
сметне за уместни. Тези уточнения 
могат да се отнасят, по-специално 
до:
а) ефективността на строителния 
метод, производствения процес или 
на предоставените услуги;
б) избраните технически решения 
и/или наличието на изключително 
благоприятни условия за оферента за 
изпълнение на строежа, доставката 
на стоки или услуги;
в) оригиналното решение, предложено 
от оферента, относно 
строителството, доставките или 
услугите;
г) спазването на разпоредбите, 
свързани със закрилата на заетостта 
и условията на труд, които са в сила 
на мястото, където се изпълнява 
поръчката;
д) възможността оферентът да се 
ползва от държавна помощ.
2. Възложителят проверявa тези 
съставни елементи посредством 
консултиране с оферентa, като се 
вземат предвид предоставените 
свидетелствa.
3. Когато офертите изглеждат с 
необичайно ниска стойност по други 
причини, възложителите също могат 
да поискат такива обяснения.
4. Когато възложител установи, че 
дадена оферта е с необичайно ниска 
стойност, защото оферентът е 
получил държавна помощ, тя може 
да бъде отхвърлена само на това 
основание единствено след 
консултация с оферента, когато 
последният не може да докаже в 
достатъчен срок, определен от 
възложителя, че въпросната помощ е 
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законно предоставенa. Когато 
възложителят отхвърли оферта при 
тези обстоятелства, той информира 
Комисията за това.

Or. en

Обосновка

Това е член 57 от действащата Директива 2004/17/ЕО — не е необходимо тя да се 
променя.

Изменение 774
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 78б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 78б
Оферти, които обхващат продукти с 

произход от трети държави
1. Настоящият член се прилага към 
оферти, които обхващат продукти с 
произход от трети държави, с които 
Европейският съюз не е сключил, 
независимо дали многостранно или 
двустранно, споразумение, което да 
гарантира сравним и ефективен 
достъп на предприятия от 
Европейския съюз на пазарите на 
тези трети държави. Това не 
накърнява задълженията на Съюза 
или неговите държави членки по 
отношение на трети държави.
2. Всяка оферта, която е представена 
при възлагане на поръчка за доставка, 
може да бъде отхвърлена, когато 
съотношението на продуктите с 
произход от трети държави, 
определени в съответствие с 
Регламент (ЕИО) № 2913/92 на 
Съвета от 12 октомври 1992 г. 
относно създаване на Митнически 
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кодекс на Общността, надхвърля 50 % 
от общата стойност на продуктите, 
които съставляват офертата. Зa 
целите нa настоящия член 
софтуерът, който се ползвa в 
оборудването нa телекомуникационна 
мрежa, се приемa зa продукт.
3. При спазване на втора алинея,
когато две или повече оферти са 
еквивалентни предвид критериите за 
възлагане на поръчката, определени в 
член 72, предпочитание се дава на 
тези оферти, които не могат да 
бъдат отхвърлени по силата на 
параграф 2. Цените на тези оферти 
се приемат за еквивалентни за 
целите на настоящия член, ако 
разликата в цените не надвишава 3 %.
При все товa, даденa офертa нямa дa 
се предпочете пред другa съобразно 
алинея 1, когато нейното приемане би 
задължило възложителя дa придобие 
оборудване, което имa технически 
качествa, които сa различни от тези 
нa наличното оборудване, което води 
до несъвместимост, технически 
трудности при работатa и 
поддръжкатa или до 
непропорционални разходи.
4. За целите на настоящия член тези 
трети държави, върху които се 
разпростират ползите от 
разпоредбите на настоящата 
директива по силата на решение на 
Съвета в съответствие с параграф 1, 
не се вземат предвид при 
определянето на продукти с произход 
от трети държави, посочени в 
параграф 2.
5. Комисията предоставя годишен 
доклад на Европейския парламент и 
Съвета за пръв път през втората 
половина на първата година след 
влизането в сила на настоящата 
директива относно напредъка, който 
е постигнат в многостранните или 
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двустранните преговори, във връзка с 
достъпа на предприятията от Съюза 
до пазарите на трети държави в 
областите от приложното поле на 
настоящата директива, относно 
всеки резултат, постигнат в тези 
преговори и относно практическото 
изпълнение на всички споразумения, 
които са били сключени. 
Европейският парламент и Съветът, 
като действат в съответствие с 
обикновената законодателна 
процедура, могат да изменят 
разпоредбите на настоящия член с 
оглед на такива промени.

Or. en

Обосновка

Дотолкова доколкото няма нови действащи разпоредби, е необходимо и обосновано 
придържането към действащата нормативна уредба.

Изменение 775
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 78в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 78в
Отношения с трети държави по 

отношение нa поръчки зa 
строителство, доставки и услуги

1. Настоящият член се прилага само 
дотолкова доколкото няма други 
правни разпоредби в сила. Държавите 
членки уведомяват Комисиятa зa 
всякакви общи трудности, правни или 
фактически, с които сa се сблъскали и 
които сa отчели техните 
предприятия при обезпечаване нa 
възлагането нa поръчки зa услуги в 
трети държави.
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2. Комисията докладва на 
Европейския парламент и на Съвета 
преди 31 декември 2014 г. и 
периодично след това за откриването 
на процедури за поръчки за услуги в 
трети държави и за напредъка в 
преговорите с тези държави по този 
въпрос, особено в рамките на СТО.
3. Комисията полага усилия, като се 
обръща към съответната трета 
държава, да поправи всякаква 
ситуация, при която се установи въз 
основа на докладите, посочени в 
параграф 2, или на друга информация, 
че в контекста на възлагането на 
поръчки за услуги, дадена трета 
държава:
a) не предоставя нa предприятиятa 
от Съюза ефективен достъп, 
съпоставим с този, който е 
предоставен от Съюза нa 
предприятия от тази държава; или
б) не предоставя нa предприятиятa 
от Съюза национален режим или 
същите възможности зa конкуренция, 
които сa достъпни зa националните 
предприятия; или
в)  предоставя нa предприятия от 
други трети държави по-
благоприятен режим, отколкото нa 
предприятиятa от Съюза.
4.  Държавите членки информират 
Комисията за всякакви трудности, 
правни или фактически, с които са се 
сблъскали и които са отчели техните 
предприятия и които се дължат на 
неспазването на разпоредбите на 
международното социално право и 
право в областта на опазването на 
околната среда, посочени в 
приложение XIV, когато тези 
предприятия са се опитали да 
получат поръчки в трети държави.
5. При обстоятелствата, посочени в 
параграфи 3 и 4, Комисията може по 
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всяко време да предлага на Съвета да 
вземе решение за спиране или 
ограничаване, за период, който се 
определя в решението, на възлагането 
на поръчки за услуги на:
a) предприятия, подчинени нa 
правото нa въпроснатa третa 
държава;
б) предприятия, свързани с 
предприятията, посочени в буква a) и 
които имат седалище в Европейския 
съюз, но които нямат пряка и 
ефективна връзка с икономиката на 
дадена държава членка;
в) предприятия, които представят 
оферти, които имат зa предмет 
услуги, които сa с произход от 
въпроснатa третa държава.
Съветът действa с квалифицирано 
мнозинство възможно най-бързо.

Or. en

Обосновка

Дотолкова доколкото няма нови действащи разпоредби, е необходимо и обосновано 
придържането към действащата нормативна уредба.

Изменение 776
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 79

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 79 заличава се
Оферти с необичайно ниска стойност
1. Възложителят изисква от 
икономическите оператори да 
обяснят обявената от тях цена или 
начислените разходи, когато са 
изпълнени всички долупосочени 
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условия: 
a) цената или начислените разходи са 
с повече от 50% по-ниски от средната 
цена или разходи на останалите 
оферти;
б) цената или начислените разходи са 
с повече от 20% по-ниски от цената 
или разходите на втората най-ниска 
оферта;
в) подадени са най-малко пет оферти.
2. Когато офертите изглеждат с 
необичайно ниска стойност по други 
причини, възложителите също могат 
да поискат такива обяснения.
3. Обясненията, посочени в параграфи 
1 и 2, могат по-конкретно да се 
отнасят до:
a) икономическите аспекти на 
производствения процес, 
предоставените услуги и 
строителния метод;
б) избраните технически решения или 
наличието на изключително 
благоприятни условия за оферента за 
изпълнение на строителството или 
за доставката на стоки или 
предоставянето на услуги; 
в) оригиналното решение, предложено 
от оферента, относно доставките, 
услугите или строителството;
г) спазването на задължения, най-
малко еквивалентно, установени от 
законодателството на Съюза в 
областта на социалното, трудовото 
или екологичното право, или на 
разпоредбите на международното 
социално и екологично право, изброени 
в приложение XIV, или когато това 
не е приложимо – други разпоредби, 
осигуряващи еквивалентно ниво на 
защита;
д) възможността оферентът да се 
ползва от държавна помощ.
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4. Възложителят проверява 
предоставената информация, като се 
консултира с оферента. 
Той може да отхвърли офертата 
само когато представените 
доказателства не оправдават 
ниското ниво на цената или 
начислените разходи, като се 
отчитат елементите, посочени в 
параграф 3.
Възложителите отхвърлят 
офертата, когато са установили, че 
стойността ѝ е необичайно ниска, 
тъй като офертата не отговаря на 
изискванията, установени от 
законодателството на Съюза в 
областта на социалното, трудовото 
или екологичното право, или 
разпоредбите на международното 
социално и екологично право, изброени 
в приложение XIV.
5. Когато възложител установи, че 
дадена оферта е с необичайно ниска 
стойност, защото оферентът е 
получил държавна помощ, тя може 
да бъде отхвърлена само на това 
основание единствено след 
консултация с оферента, когато 
последният не може да докаже в 
достатъчен срок, определен от 
възложителя, че въпросната помощ е 
съвместима с вътрешния пазар по 
смисъла на член 107 от Договора. 
Когато възложителят отхвърли 
оферта при тези обстоятелства, той 
информира Комисията за това.
6. При поискване държавите членки 
предоставят на други държави членки 
в съответствие с член 97 всяка 
информация, имаща отношение към 
свидетелствата и документите, 
представени във връзка с данните, 
изброени в параграф 3.

Or. en
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Изменение 777
Peter Simon

Предложение за директива
Член 79 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. de

Обосновка

Възстановяване на формулировката на действащата директива.

Изменение 778
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 79 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Възложителят изисква от 
икономическите оператори да обяснят 
обявената от тях цена или начислените 
разходи, ако е изпълнено поне едно от 
долупосочените условия:
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Or. en

Обосновка

Изглежда, че не е целесъобразно изискването да се изпълнени всички условия, за да се 
установи, че дадена цена е необичайно ниска. Често е достатъчно възникването на 
само едно от тези положения, за да бъде цената необичайно ниска.

Изменение 779
Lara Comi

Предложение за директива
Член 79 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Възложителят изисква от 
икономическите оператори да обяснят 
обявената от тях цена или начислените 
разходи, ако са представени поне пет 
оферти и е изпълнено едно от 
долупосочените условия:

Or. it

Изменение 780
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 79 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 781
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Предложение за директива
Член 79 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) цената или разходите, посочени в 
дадена оферта, са с повече от 50 % по-
ниски от средната цена или разходи на 
останалите оферти;

Or. en

Изменение 782
Lara Comi

Предложение за директива
Член 79 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it

Изменение 783
Raffaele Baldassarre

Предложение за директива
Член 79 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it

Изменение 784
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Предложение за директива
Член 79 – параграф 1 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) цената или разходите, посочени в 
дадена оферта, са поне 40 % по-ниски 
от цената или разходите, които се 
оценяват с дължима грижа от 
възлагащия орган при надлежно 
отчитане на данъците;

Or. en

Обосновка

Изглежда целесъобразно в дадена нова ситуация цената да се счита за необичайно 
ниска.

Изменение 785
Raffaele Baldassarre

Предложение за директива
Член 79 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. it

Изменение 786
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 79 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

повече от 10 % по-ниски от цената или 
разходите на втората най-ниска оферта;

Or. fr

Изменение 787
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 79 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 788
Barbara Weiler

Предложение за директива
Член 79 – параграф 1 – буква бa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) начислената цена е по-ниска от 
задължителната или договорената 
национална минимална работна 
заплата плюс допълнителни 
плащания и вноски за социална 
сигурност.

Or. de

Изменение 789
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 79 – параграф 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Не изглежда целесъобразно да се изисква наличието на пет оферти, за да се установи, 
че цената е необичайно ниска.

Изменение 790
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 79 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. fr

Изменение 791
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 79 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато офертите изглеждат с 
необичайно ниска стойност по други 
причини, възложителите също могат 
да поискат такива обяснения.

2. Възложителите могат също да 
поискат обяснения относно цената 
или разходите, посочени в дадена 
оферта, когато други условия, 
различни от посочените в параграф 1, 
са изпълнени например ако цената 
или разходите, посочени в дадена 
оферта са значително по-ниски 
отколкото цените или разходите, 
посочени в други оферти или 
отколкото цената или разходите, 
оценени от възлагащия орган, и 
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вероятността цената или разходите 
да са с необичайно ниска стойност е 
много голяма.

Or. en

Обосновка

Изглежда целесъобразно да се позволи на възлагащите органи да изискват обяснения, 
за да се установи дали дадена цена е необичайно ниска и в други ситуации, различни 
от предвидените в параграф 1. Освен това е препоръчително да се дадат някои 
примери за такива допълнителни случаи.

Изменение 792
Barbara Weiler

Предложение за директива
Член 79 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато офертите изглеждат с 
необичайно ниска стойност по други 
причини, възложителите също могат да 
поискат такива обяснения.

2. Когато офертите изглеждат с 
необичайно ниска стойност по други 
причини, възложителите също са 
длъжни да поискат такива обяснения.

Or. de

Изменение 793
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 79 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Възлагащите органи вземат 
предвид спазването на трудовото 
право при процедурите по възлагане 
на поръчки за услуги, които включват 
замяната на персонал и които са в 
икономически сектори, за които се 
счита, че са трудоемки и предлагат 
ниска добавена стойност; офертите 
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за цена, която включва разходи за 
труд, които са по-ниски от 
заплатите, установени в колективни 
трудови споразумения или 
приложимата законно установена 
минимална заплата се считат за 
необичайни и непропорционални. 

Or. es

Изменение 794
Peter Simon

Предложение за директива
Член 79 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Ако за дадена обществена поръчка 
офертите се окажат необичайно 
ниски във връзка със стоките, 
строителните работи или услугите, 
възлагащият орган, преди да може да 
отхвърли тези оферти, изисква 
писмена обосновка за съставните 
елементи на офертата, каквито той 
сметне за уместни.
Въпросните обяснения могат по-
конкретно да се отнасят до: 

Or. de

Обосновка

Възстановяване на формулировката на действащата директива.

Изменение 795
Peter Simon

Предложение за директива
Член 79 – параграф 3 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Възстановяване на формулировката на действащата директива.

Изменение 796
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 79 – параграф 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) спазването на задължения, най-малко 
еквивалентно, установени от 
законодателството на Съюза в областта 
на социалното, трудовото или 
екологичното право, правото в 
областта на защитата на личните 
данни или на разпоредбите на 
международното социално и екологично 
право, изброени в приложение XIV, или 
когато това не е приложимо – други 
разпоредби, осигуряващи еквивалентно 
ниво на защита;

Or. en

Изменение 797
Peter Simon

Предложение за директива
Член 79 – параграф 3 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) спазването на разпоредбите, 
свързани със закрилата на заетостта 
и условията на труд, които са в сила 
на мястото, където се изпълнява 
поръчката;

Or. de

Обосновка

Възстановяване на формулировката на действащата директива.

Изменение 798
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Предложение за директива
Член 79 – параграф 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) спазването на задължения, най-малко 
еквивалентно, установени от 
законодателството на Съюза в областта 
на социалното, трудовото или 
екологичното право или на задължения 
относно условията на труд по цялата 
снабдителна верига, както се посочва 
в националните законови и 
подзаконови трудови разпоредби, в 
които се провеждат 
производствените процеси и в 
международните конвенции, изброени 
в приложение XIV — това, което е 
най-благоприятно за работниците и 
служителите. Тези разпоредби
включват:
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i) определените в осемте основни 
конвенции на МОТ (свобода на 
сдружаване и колективно договаряне, 
принудителен или задължителен 
труд, дискриминация в областта на 
труда и професиите, детски труд);
ii)  здравословни и безопасни условия 
на труд,
iii) работно време,
iv)  работни заплати,
v) социална сигурност;

Or. en

Изменение 799
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 79 – параграф 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) спазването на задълженията, 
установени от законодателството на 
Съюза в областта на екологичното 
право или със задълженията, свързани 
със социалните и трудовоправни 
условия като здравословни и 
безопасни условия на труд, социална 
сигурност и условия на работното 
място, както са предвидени в 
законодателството на ЕС и 
националното законодателство, 
подзаконови или 
административноправни разпоредби, 
арбитражни решения, колективни 
споразумения и договори и
разпоредбите на международното 
трудово право, изброени в приложение 
XIV, които действат на мястото, 
където се извършват строителните 
работи, услугите или доставките 
(тези задължения също се прилагат 
при трансгранични ситуации, при 
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които работниците от една държава 
членка предоставят услуги в друга 
държава членка) или когато това не е 
приложимо – други разпоредби, 
осигуряващи еквивалентно ниво на 
защита;

Or. de

Изменение 800
Peter Simon

Предложение за директива
Член 79 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Възложителят проверява 
предоставената информация, като се
консултира с оферента.

заличава се

Той може да отхвърли офертата 
само когато представените 
доказателства не оправдават 
ниското ниво на цената или 
начислените разходи, като се 
отчитат елементите, посочени в 
параграф 3.
Възложителите отхвърлят 
офертата, когато са установили, че 
стойността ѝ е необичайно ниска, 
тъй като офертата не отговаря на 
изискванията, установени от 
законодателството на Съюза в 
областта на социалното, трудовото 
или екологичното право, или 
разпоредбите на международното 
социално и екологично право, изброени 
в приложение XIV.

Or. de

Обосновка

Възстановяване на формулировката на действащата директива.
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Изменение 801
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 79 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възложителите отхвърлят офертата, 
когато са установили, че стойността ѝ е 
необичайно ниска, тъй като офертата не 
отговаря на изискванията, установени от 
законодателството на Съюза в областта 
на социалното, трудовото или 
екологичното право, или разпоредбите 
на международното социално и 
екологично право, изброени в 
приложение XIV.

Възложителите отхвърлят офертата, 
когато са установили, че стойността ѝ е 
необичайно ниска, тъй като офертата не 
отговаря на изискванията, установени от 
законодателството на Съюза в областта 
на социалното, трудовото или 
екологичното право, правото в 
областта на защитата на личните 
данни или разпоредбите на 
международното социално и екологично 
право, изброени в приложение XIV.

Or. en

Изменение 802
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 79 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възложителите отхвърлят офертата, 
когато са установили, че стойността ѝ е 
необичайно ниска, тъй като офертата не 
отговаря на изискванията, установени от 
законодателството на Съюза в областта 
на социалното, трудовото или 
екологичното право, или разпоредбите 
на международното социално и 
екологично право, изброени в 
приложение XIV.

Възложителите отхвърлят офертата, 
когато са установили, че стойността ѝ е 
необичайно ниска, тъй като посочената 
цена или разходи в офертата не 
покриват разходите за 
производството на продукт, 
предоставянето на услуги или 
извършването на строителни 
работи, които са предмет на договора 
за обществена поръчка, при отчитане 
на икономическите условия, и по-
специално ако офертата не отговаря 
на изискванията, установени от 
законодателството на Съюза в областта 
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на социалното, трудовото или 
екологичното право, или разпоредбите 
на международното социално и 
екологично право, изброени в 
приложение XIV.

Or. en

Обосновка

В името на правната сигурност възлагащите органи следва да бъдат задължени да 
отхвърлят офертата, ако установят, че посочената в нея цена не покрива разходите 
на икономическия оператор. Трябва да се подчертае, че оферти с необичайно ниска 
стойност и по-специално тези, които не гарантират покриването на разходите за 
производството на продукти, предоставянето на услуги или извършването на 
строителни работи, които са предмет на договора за обществена поръчка — са един 
от основните фактори, които могат да изложат на опасност изпълнението на 
договори за обществени поръчки в ущърб на обществения интерес.

Изменение 803
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Предложение за директива
Член 79 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възложителите отхвърлят офертата, 
когато са установили, че стойността ѝ е 
необичайно ниска, тъй като офертата не 
отговаря на изискванията, установени от 
законодателството на Съюза в областта 
на социалното, трудовото или 
екологичното право, или разпоредбите 
на международното социално и 
екологично право, изброени в 
приложение XIV.

Възложителите отхвърлят офертата, 
когато са установили, че стойността ѝ е 
необичайно ниска, тъй като офертата не 
отговаря на изискванията, установени от 
законодателството на Съюза в областта 
на социалното, трудовото или 
екологичното право, или на 
задълженията относно условията на 
труд по цялата снабдителна верига, 
както се посочва в националните 
законови и подзаконови трудови 
разпоредби, в които се провеждат 
производствените процеси, и в 
международните конвенции, изброени 
в приложение XIV — това, което е 
най-благоприятно за работниците и 
служителите.

Тези разпоредби включват:
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a) определените в осемте основни 
конвенции на МОТ (свобода на 
сдружаване и колективно договаряне, 
принудителен или задължителен 
труд, дискриминация в областта на 
труда и професиите, детски труд);
б)  здравословни и безопасни условия 
на труд,
в) работно време,
г)  работни заплати,
д) социална сигурност;

Or. en

Изменение 804
Peter Simon

Предложение за директива
Член 79 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Възстановяване на формулировката на действащата директива.



PE492.870v02-00 40/196 AM\909614BG.doc

BG

Изменение 805
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 79 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. При представянето на своята 
оферта оферентите трябва да 
предоставят клетвена декларация, 
удостоверяваща, че офертата не е 
получила държавна помощ, която би 
била несъвместима с член 107 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз или която би била 
несъвместима с гореспоменатия член, 
ако държавата, отпускаща 
въпросната помощ беше държава —
членка на Европейския съюз, и по 
искане на възложителя да 
предоставят всички оправдателни 
документи във връзка с това.
Когато възложител установи, че дадена 
оферта е с необичайно ниска стойност, 
защото оферентът е получил държавна 
помощ, тя може да бъде отхвърлена 
само на това основание единствено след 
консултация с оферента, когато 
последният не може да докаже в 
достатъчен срок, определен от 
възложителя, че въпросната помощ е 
съвместима с вътрешния пазар по 
смисъла на член 107 от Договора. 
Когато възложителят отхвърли оферта 
при тези обстоятелства, той информира 
Комисията за това.

Ако се установи, че избрана оферта се 
е ползвала с неправомерна държавна 
подкрепа, процедурата по възлагане на 
обществена поръчка трябва да бъде 
анулирана.

Or. fr



AM\909614BG.doc 41/196 PE492.870v02-00

BG

Обосновка

При положение че европейските предприятия са изправени пред увеличаване на 
конкуренцията от страна на предприятията в трети държави, които получават 
значителни равнища на държавна помощ, от съществено значение е да се създаде 
среда на справедлива конкуренция за всички държавни поръчки, възлагани в рамките на 
Европейския съюз, като възложителите следва да бъдат задължени да отхвърлят 
държавна поръчка, получила държавна помощ, която е несъвместима с разпоредбите 
на Договора.

Изменение 806
Lara Comi

Предложение за директива
Член 79 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Възлагащите органи автоматично 
изключват офертите, които 
посочват цена над 50 % по-ниска от 
средната цена, посочена във всички 
представени оферти.

Or. it

Изменение 807
Peter Simon

Предложение за директива
Член 79 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. При поискване държавите членки 
предоставят на други държави членки 
в съответствие с член 97 всяка 
информация, имаща отношение към 
свидетелствата и документите, 
представени във връзка с данните, 
изброени в параграф 3.

заличава се

Or. de
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Обосновка

Възстановяване на формулировката на действащата директива.

Изменение 808
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 79 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Когато възложителят 
възнамерява, след извършването на 
проверка на обясненията на 
оферента, да приеме оферта с 
необичайно ниска стойност, 
включваща доставки и/или услуги с 
произход извън Съюза, в която 
стойността на непокритите 
доставки или услуги превишава 50 % 
от общата стойност на доставките 
или услугите, съставляващи 
офертата, в съответствие с член 37а, 
той информира другите оференти в 
писмен вид за това, като включва 
основанията за необичайно ниската 
стойност на цената или начислените 
разходи.
Възложителят може да не оповести 
определени сведения, ако 
оповестяването им би 
възпрепятствало правоприлагането, 
ако по друг начин противоречи на 
обществения интерес, ако би увредило 
законните търговски интереси на 
икономическите оператори —
публични или частни, или ако може 
да засегне лоялната конкуренция 
между тях.

Or. en



AM\909614BG.doc 43/196 PE492.870v02-00

BG

Изменение 809
Frank Engel, Constance Le Grip

Предложение за директива
Член 79а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 79а
Оферти, които обхващат продукти с 

произход от трети държави
1. Настоящият член се прилага към 
оферти, които обхващат продукти с 
произход от трети държави, с които 
Европейският съюз не е сключил, 
независимо дали многостранно или 
двустранно, споразумение, което да 
гарантира сравним и ефективен 
достъп на предприятия от 
Европейския съюз на пазарите на 
тези трети държави. Това не 
накърнява задълженията на Съюза 
или неговите държави членки по 
отношение на трети държави.
2. Всяка оферта, която е представена 
при възлагане на поръчка за доставка, 
може да бъде отхвърлена, когато 
съотношението на продуктите с 
произход от трети държави, 
определени в съответствие с 
Регламент (ЕИО) № 2913/92 на 
Съвета от 12 октомври 1992 г. 
относно създаване на Митнически 
кодекс на Общността1, надхвърля 
50 % от общата стойност на 
продуктите, които съставляват 
офертата. Зa целите нa настоящия 
член софтуерът, който се ползвa в 
оборудването нa телекомуникационна 
мрежa, се приемa зa продукт.
3. При спазване на втора алинея, 
когато две или повече оферти са 
еквивалентни предвид критериите за 
възлагане на поръчката, определени в 
член 76, предпочитание се дава на 
тези оферти, които не могат да 
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бъдат отхвърлени по силата на 
параграф 2. Цените на тези оферти 
се приемат за еквивалентни за 
целите на настоящия член, ако 
разликата в цените не надвишава 3 %.
При все товa, даденa офертa нямa дa 
се предпочете пред другa съобразно 
алинея 1, когато нейното приемане би 
задължило възложителя дa придобие 
оборудване, което имa технически 
качествa, които сa различни от тези 
нa наличното оборудване, което води 
до несъвместимост, технически 
трудности при работатa и 
поддръжкатa или до 
непропорционални разходи.
4. За целите на настоящия член тези 
трети държави, върху които се 
разпростират ползите от 
разпоредбите на настоящата 
директива по силата на решение на 
Съвета в съответствие с параграф 1, 
не се вземат предвид при 
определянето на продукти с произход 
от трети държави, посочени в 
параграф 2.
5. Комисията предоставя годишен 
доклад на Европейския парламент и 
Съвета за пръв път през втората 
половина на първата година след 
влизането в сила на настоящата 
директива относно напредъка, който 
е постигнат в многостранните или 
двустранните преговори, във връзка с 
достъпа на предприятията от Съюза 
до пазарите на трети държави в 
областите от приложното поле на 
настоящата директива, относно 
всеки резултат, постигнат в тези 
преговори и относно практическото 
изпълнение на всички споразумения, 
които са били сключени.
Европейският парламент и Съветът, 
като действат в съответствие с 
обикновената законодателна 
процедура, могат да изменят 
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разпоредбите на настоящия член с 
оглед на такива промени.
1 ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.

Or. en

Обосновка

До влизането в сила на нормативната уредба [COD 2012/0060] се прилага предишен 
член 58 от Директива 2004/17/ЕО с цел избягване на правни пропуски.

Изменение 810
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 79а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 79а
Оферти, които обхващат продукти с 

произход от трети държави
1. Настоящият член се прилага към 
оферти, които обхващат продукти с 
произход от трети държави, с които 
Европейският съюз не е сключил, 
независимо дали многостранно или 
двустранно, споразумение, което да 
гарантира сравним и ефективен 
достъп на предприятия от 
Европейския съюз на пазарите на 
тези трети държави. Това не 
накърнява задълженията на Съюза 
или неговите държави членки по 
отношение на трети държави.
2. Възложителите могат да изискват 
от оферентите да представят 
информация за произхода и 
стойността на стоките и услугите, 
предложени в офертата. Всяка 
оферта, представена за възлагането 
на обществена поръчка за доставки, 
при която стойността на 
продуктите с произход от трети 
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държави, определени съгласно 
Регламент (ЕИО) № 2913/92 на 
Съвета от 12 октомври 1992 г. 
относно създаване на Митнически 
кодекс на Общността, надхвърля 50 % 
от общата стойност на продуктите 
или услугите, включени в офертата, 
може да бъде отхвърлена при 
следните условия.
3. При искане от страна на 
възложителите, Комисията оценява 
дали да одобри договори, оценени на 
стойност, равна на или по-висока от 
5 000 000 EUR без данък добавена 
стойност (ДДС), изключване от 
тръжните процедури за възлагане на 
обществени поръчки, които включват 
стоки или услуги с произход извън 
Съюза, ако стойността на стоките 
или услугите с произход от държава, с 
която Съюзът не е сключил 
международно споразумение в 
областта на обществените поръчки, 
включително ангажименти за достъп 
до пазара или стоки или услуги с 
произход от държава, с която 
Съюзът е сключил подобно 
споразумение, но по отношение на 
която споразумението не се прилага, 
надхвърля 50 % от общата стойност 
на стоките и услугите, предмет на 
офертата.
4. За посочените в параграф 3 
договори Комисията приема акт за 
изпълнение относно одобрението на 
планираното изключване. Тези актове 
за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане.
5. Когато приема актовете за 
изпълнение съгласно параграф 4, 
Комисията одобрява планираното 
изключване в следните случаи:
a) когато международното 
споразумение за достъпа до пазара в 
областта на обществените поръчки 
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между Съюза и държавата, от която 
произхождат стоките и/или 
услугите, съдържа наложени от 
Съюза изрични ограничителни 
условия за достъпа до пазара на 
стоките и/или услугите, за които се 
предлага изключване;
б) когато няма споразумение по 
буква а) и съответната трета 
държава поддържа ограничителни 
мерки по отношение на възлагането 
на обществени поръчки, което води до 
липсата на 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 по отношение на възлагането 
на обществени поръчки водят до 
сериозна и трайна дискриминация на 
икономическите оператори, стоките 
и услугите от ЕС.
При приемането на актове за 
изпълнение съгласно параграф 6 
Комисията не одобрява планирано 
изключване, когато то би довело до 
неизпълнение на ангажиментите за 
осигуряване на достъп до пазара, 
които Съюзът е поел в 
международните си споразумения.
6. Когато преценява дали липсва 
значителна степен на взаимност, 
Комисията проучва следните 
аспекти:
a) до каква степен 
законодателството в областта на 
обществените поръчки на 
съответната държава осигурява 
прозрачност съгласно 
международните норми в тази 
област и не допуска дискриминация 
на икономическите оператори, 
стоките и услугите от ЕС;
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б) до каква степен публичните органи 
и/или отделните възложители 
поддържат или прилагат 
дискриминационни практики спрямо 
икономическите оператори, стоките 
и услугите от ЕС.
7. Възлагането на поръчки на 
икономически оператор в нарушение 
на актовете за изпълнение на 
Комисията, приети съгласно 
параграф 4 при планирано изключване, 
нотифицирано от възлагащите 
органи, се обявява за недействително 
по смисъла на Директива 2007/66/EО.

Or. en

Изменение 811
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 79а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 79а
Оферти, които обхващат продукти с 

произход от трети държави
1. Настоящият член се прилага към 
оферти, които обхващат продукти 
или услуги с произход от трети 
държави, с които Европейският съюз 
не е сключил, независимо дали 
многостранно или двустранно, 
споразумение, което да гарантира 
сравним и ефективен достъп на 
предприятия от Европейския съюз на 
пазарите на тези трети държави. 
Той също така се прилага за оферти, 
съдържащи продукти или услуги с 
произход от трети държави, които 
са предмет на ограничителни условия 
относно достъпа до европейския 
пазар съгласно условията на 
международните споразумения 
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относно обществените поръчки, 
сключени от Европейския съюз 
(двустранни споразумения за свободна 
търговия или многостранно 
споразумение за обществени поръчки). 
Товa не засяга задължениятa нa 
Съюза или неговите държави членки 
по отношение нa трети държави.
2. Възложителите изискват от 
оферентите да представят 
информация за произхода и 
стойността на стоките и услугите, 
предложени в офертата. Заявления 
относно клетвената декларация на 
оферента се приемат като средство 
за предварително доказателство. 
Възложител може да изиска, по всяко 
време от процедурата, част от 
изисканата документация или 
цялата такава. Всяка оферта, която 
е представена при възлагане на 
поръчка за доставка, може да бъде 
отхвърлена, когато стойността на 
продуктите с произход от трети 
държави, определени в съответствие 
с Регламент (ЕИО) № 2913/92 на 
Съвета от 12 октомври 1992 г. 
относно създаване на Митнически 
кодекс на Общността, надхвърля 50 % 
от общата стойност на продуктите 
или услугите, които съставляват 
офертата. Зa целите нa настоящия 
член софтуерът, който се ползвa в 
оборудването нa телекомуникационна 
мрежa, се приемa зa продукт.
3. При спазване на втора алинея, 
когато две или повече оферти са 
еквивалентни предвид критериите за 
възлагане на поръчката, определени в 
член 76, предпочитание се дава на 
тези оферти, които не могат да 
бъдат отхвърлени по силата на 
параграф 2. Цените на тези оферти 
се приемат за еквивалентни за 
целите на настоящия член, ако 
разликата в цените не надвишава 3 %.
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При все товa, даденa офертa нямa дa 
се предпочете пред другa съобразно 
алинея 1, когато нейното приемане би 
задължило възложителя дa придобие 
оборудване, което имa технически 
качествa, които сa различни от тези 
нa наличното оборудване, което води 
до несъвместимост, технически 
трудности при работатa и 
поддръжкатa или до 
непропорционални разходи.
4. За целите на настоящия член тези 
трети държави, върху които се 
разпростират ползите от 
разпоредбите на настоящата 
директива по силата на решение на 
Съвета в съответствие с параграф 1, 
не се вземат предвид при 
определянето на продукти и услуги с 
произход от трети държави, 
посочени в параграф 2.
5. Комисията предоставя годишен 
доклад на Европейския парламент и 
Съвета за пръв път през втората 
половина на първата година след 
влизането в сила на настоящата 
директива относно напредъка, който 
е постигнат в многостранните или 
двустранните преговори, във връзка с 
достъпа на предприятията от 
Европейския съюз до пазарите на 
трети държави в областите от 
приложното поле на настоящата 
директива, относно всеки резултат, 
постигнат в тези преговори и 
относно практическото изпълнение 
на всички споразумения, които са 
били сключени.
Европейският парламент и Съветът, 
като действат в съответствие с 
обикновената законодателна 
процедура, могат да изменят 
настоящия член с оглед на 
постигнатия напредък.

Or. fr
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Обосновка

До приемането на регламент относно реципрочността, е уместно да се запази сега 
действащото законодателство относно обществените поръчки.

Изменение 812
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 79а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 79а
Оферти с необичайно ниска 

стойност, които не са с произход от 
Европейския съюз

Когато възложител планира да 
приеме оферта с необичайно ниска 
стойност, включваща строителни 
работи, доставки или услуги, които 
не са с произход от Европейския съюз, 
в която стойността на 
строителните работи, доставките 
или услугите, които не са обхванати, 
превишава 50 % от общата стойност 
на строителните работи, 
доставките или услугите, които 
съставляват офертата, в 
съответствие с член 37а 
възложителят информира другите 
оференти в писмен вид, като 
предоставя обяснение за основанията, 
поради които предложената цена или 
разходи са с необичайно ниска 
стойност.
Офертите с произход от трети 
държави, които не са обвързани с 
международно споразумение, 
автоматично се отхвърлят, когато 
цената или начислените разходи са 
над 50 % по-ниски от средните 
разходи на другите оферти.

Or. fr
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Изменение 813
Frank Engel, Konstantinos Poupakis, Constance Le Grip

Предложение за директива
Член 79б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 79б
Отношения с трети държави по 

отношение нa поръчки зa 
строителство, доставки и услуги

1. Държавите членки уведомяват 
Комисиятa зa всякакви общи 
трудности, правни или фактически, с 
които сa се сблъскали и които сa 
отчели техните предприятия при 
обезпечаване нa възлагането нa 
поръчки зa услуги в трети държави.
2. Комисията докладва на 
Европейския парламент и на Съвета 
преди 31 декември 2014 г. и 
периодично след това за откриването 
на процедури за поръчки за услуги в 
трети държави и за напредъка в 
преговорите с тези държави по този 
въпрос, особено в рамките на СТО.
3. Комисията полага усилия, като се 
обръща към съответната трета 
държава, да поправи всякаква 
ситуация, при която се установи въз 
основа на докладите, посочени в 
параграф 2, или на друга информация, 
че в контекста на възлагането на 
поръчки за услуги, дадена трета 
държава:
а) не предоставя нa предприятиятa 
от Съюза ефективен достъп, 
съпоставим с този, който е 
предоставен от Съюза нa 
предприятия от тази държава; или
б) не предоставя нa предприятиятa 
от Съюза национален режим или 
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същите възможности зa конкуренция, 
които сa достъпни зa националните 
предприятия; или
в)  предоставя нa предприятия от 
други трети държави по-
благоприятен режим, отколкото нa 
предприятиятa от Съюза.
4. Държавите членки информират 
Комисията за всякакви трудности, 
правни или фактически, с които са се 
сблъскали и които са отчели техните 
предприятия и които се дължат на 
неспазването на разпоредбите на 
международното социално право и 
право в областта на опазването на 
околната среда, посочени в 
приложение XIV, когато тези 
предприятия са се опитали да 
получат поръчки в трети държави.
5. При обстоятелствата, посочени в 
параграфи 3 и 4, Комисията може по 
всяко време да предлага на Съвета да 
вземе решение за спиране или 
ограничаване, за период, който се 
определя в решението, на възлагането 
на поръчки за услуги на:
а) предприятия, подчинени нa 
правото нa въпроснатa третa 
държава;
б) предприятия, свързани с 
предприятията, посочени в буква a) и 
които имат седалище в Европейския 
съюз, но които нямат пряка и 
ефективна връзка с икономиката на 
дадена държава членка;
в) предприятия, които представят 
оферти, които имат зa предмет 
услуги, които сa с произход от 
въпроснатa третa държава.
Съветът действa с квалифицирано 
мнозинство възможно най-бързо.
Комисията може да предложи тези 
мерки по своя инициатива или по 
искане на държава членка.
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6. Настоящият член не засяга 
задължениятa нa Европейския съюз 
във връзкa с трети държави, които 
произтичат по силатa нa 
международни споразумения относно 
обществени поръчки, особено в 
рамките нa СТО.

Or. en

Обосновка

До влизането в сила на нормативната уредба [COD 2012/0060] се прилага предишен 
член 59 от Директива 2004/17/ЕО с цел избягване на правни пропуски.

Изменение 814
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 79б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 79б
Отношения с трети държави по 

отношение нa поръчки зa 
строителство, доставки и услуги

1.  Държавите членки уведомяват 
Комисиятa зa всякакви общи 
трудности, правни или фактически, с 
които сa се сблъскали и които сa 
отчели техните предприятия при 
възлагането нa поръчки зa 
строителни работи, доставки или 
услуги в трети държави.
2. Комисията докладва периодично на 
Европейския парламент и Съвета за 
откриването на процедури за поръчки 
зa строителни работи, доставки или 
услуги в трети държави и за 
напредъка в преговорите с тези 
държави по този въпрос, особено в 
рамките на СТО.
3. Комисията полага усилия, като се 
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обръща към съответната трета 
държава, да поправи всякаква 
ситуация, при която се установи въз 
основа на докладите, посочени в 
параграф 2, или на друга информация, 
че в контекста на възлагането на 
поръчки за строителни работи, 
доставки или услуги, дадена трета 
държава:
a) не предоставя нa предприятиятa 
от Съюза ефективен достъп, 
съпоставим с този, който е 
предоставен от Съюза нa 
предприятия от тази държава;
б) не предоставя нa предприятиятa 
от Съюза национален режим или 
същите възможности зa конкуренция, 
които сa достъпни зa националните 
предприятия; или
в)  предоставя нa предприятия от 
други трети държави по-
благоприятен режим, отколкото нa 
предприятиятa от Съюза.
4. Държавите членки информират 
Комисията за всякакви трудности, 
правни или фактически, с които са се
сблъскали и които са отчели техните 
предприятия и които се дължат на 
неспазването на разпоредбите на 
международното социално право и 
право в областта на опазването на 
околната среда, посочени в 
приложение XIV, когато тези 
предприятия са се опитали да 
получат поръчки за строителни 
работи, доставки или услуги в трети 
държави.
5. При обстоятелствата, посочени в 
параграфи 3 и 4, Комисията може по 
всяко време да предлага на Съвета да 
вземе решение за спиране или 
ограничаване, за период, който се 
определя в решението, на възлагането 
на поръчки за строителство, 
доставки и услуги на:
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a) предприятия, подчинени нa 
правото нa въпроснатa третa 
държава;
б) предприятия, свързани с 
предприятията, посочени в буква a) и 
които имат седалище в Европейския 
съюз, но които нямат пряка и 
ефективна връзка с икономиката на 
дадена държава членка;
в) предприятия, които предлагат 
оферти, които имат зa предмет 
строителство, доставки и услуги, 
които сa с произход от въпроснатa 
третa държава.
Съветът действa с квалифицирано 
мнозинство възможно най-бързо.
Комисията може да предложи тези 
мерки по своя инициатива или по 
искане на държава членка.
6. Настоящият член не засяга 
задължениятa нa Европейския съюз 
във връзкa с трети държави, които 
произтичат по силатa нa 
международни споразумения относно 
обществени поръчки, особено в 
рамките нa СТО.

Or. fr

Обосновка

До приемането на регламент относно реципрочността, е уместно да се запази сега 
действащото законодателство относно обществените поръчки.

Изменение 815
Robert Rochefort

Предложение за директива
Дял II – глава 3 – раздел 3 – подраздел 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подраздел 2а
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Оферти, които обхващат продукти с 
произход от трети държави и връзки 

с тези държави
Член 79а

Оферти, които обхващат продукти с 
произход от трети държави

1. Настоящият член се прилага към 
оферти, които обхващат продукти с 
произход от трети държави, с които 
Европейският съюз не е сключил, 
независимо дали многостранно или 
двустранно, споразумение, което да 
гарантира сравним и ефективен 
достъп на предприятия от 
Европейския съюз на пазарите на 
тези трети държави. Товa не засяга 
задължениятa нa Съюза или неговите 
държави членки по отношение нa 
трети държави.
2. Всякa офертa, която е представена 
при възлагане нa поръчкa зa доставкa, 
може дa бъде отхвърленa, когато 
съотношението нa продуктите с 
произход от трети държави, 
определени в съответствие с 
Регламент (ЕИО) № 2913/92 нa 
Съветa от 12 октомври 1992 г. 
относно създаване нa Митнически 
кодекс нa Общносттa, надхвърля 50 % 
от общата стойност нa продуктите, 
които съставляват офертатa. Зa 
целите нa настоящия член 
софтуерът, който се ползвa в 
оборудването нa телекомуникационна 
мрежa, се приемa зa продукт.
3. При спазване на втора алинея, 
когато две или повече оферти са 
еквивалентни предвид критериите за 
възлагане на поръчката, определени в 
член 72, предпочитание се дава на 
тези оферти, които не могат да 
бъдат отхвърлени по силата на 
параграф 2. Цените на тези оферти 
се приемат за еквивалентни за 
целите на настоящия член, ако 
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разликата в цените не надвишава 3 %.
При все товa, даденa офертa нямa дa 
се предпочете пред другa съобразно 
алинея 1, когато нейното приемане би 
задължило възложителя дa придобие 
оборудване, което имa технически 
качествa, които сa различни от тези 
нa наличното оборудване, което води 
до несъвместимост, технически 
трудности при работатa и 
поддръжкатa или до 
непропорционални разходи.
4. За целите на настоящия член тези 
трети държави, върху които се 
разпростират ползите от 
разпоредбите на настоящата 
директива по силата на решение на 
Съвета в съответствие с параграф 1, 
не се вземат предвид при 
определянето на продукти с произход 
от трети държави, посочени в 
параграф 2.
5. Комисията предоставя годишен 
доклад на Европейския парламент и 
Съвета за първи път през втората 
половина на първата година след 
влизането в сила на настоящата 
директива относно напредъка, който 
е постигнат в многостранните или 
двустранните преговори, във връзка с 
достъпа на предприятията от 
Европейския съюз до пазарите на 
трети държави в областите от 
приложното поле на настоящата 
директива, относно всеки резултат, 
постигнат в тези преговори и 
относно практическото изпълнение 
на всички споразумения, които са 
били сключени.
Европейският парламент и Съветът, 
като действат в съответствие с 
обикновената законодателна 
процедура, могат да изменят 
настоящия член с оглед на 
постигнатия напредък.
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Член 79б
Отношения с трети държави по 

отношение нa поръчки зa 
строителство, доставки и услуги

1.  Държавите членки уведомяват 
Комисиятa зa всякакви общи 
трудности, правни или фактически, с 
които сa се сблъскали и които сa 
отчели техните предприятия при 
възлагането нa поръчки зa услуги в 
трети държави.
2. Комисията докладва периодично на 
Европейския парламент и Съвета за 
откриването на процедури за поръчки 
за услуги в трети държави и за 
напредъка в преговорите с тези 
държави по този въпрос, особено в 
рамките на СТО.
3. Комисията полага усилия, като се 
обръща към съответната трета 
държава, да поправи всякаква 
ситуация, при която се установи въз 
основа на докладите, посочени в 
параграф 2, или на друга информация, 
че в контекста на възлагането на
поръчки за услуги, дадена трета 
държава:
a) не предоставя нa предприятиятa 
нa Европейския съюз ефективен 
достъп, съпоставим с този, който е 
предоставен от Европейския съюз нa 
предприятия от тази държава;
б) не предоставя нa предприятиятa 
от Съюза национален режим или 
същите възможности зa конкуренция, 
които сa достъпни зa националните 
предприятия; или
в)  предоставя нa предприятия от 
други трети държави по-
благоприятен режим, отколкото нa 
предприятиятa от Съюза.
4. Държавите членки информират 
Комисията за всякакви трудности, 
правни или фактически, с които са се 
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сблъскали и които са отчели техните 
предприятия и които се дължат на 
неспазването на разпоредбите на 
международното трудово право, 
посочени в приложение XIV, когато 
тези предприятия са се опитали да 
осигурят възлагането на поръчки в 
трети държави.
5. При обстоятелствата, посочени в 
параграфи 3 и 4, Комисията може по 
всяко време да предлага на Съвета да 
вземе решение за спиране или 
ограничаване, за период, който се 
определя в решението, на възлагането 
на поръчки за услуги на:
а) предприятия, подчинени нa 
правото нa въпроснатa третa 
държава;
б) предприятия, свързани с 
предприятията, посочени в буква a) и 
които имат седалище в Европейския 
съюз, но които нямат пряка и 
ефективна връзка с икономиката на 
дадена държава членка;
в) предприятия, които представят 
оферти, които имат зa предмет 
услуги, които сa с произход от 
въпроснатa третa държава.
Съветът действa с квалифицирано 
мнозинство възможно най-бързо.
Комисията може да предложи тези 
мерки по своя инициатива или по 
искане на държава членка.
6. Настоящият член не засяга 
задължениятa нa Европейския съюз 
във връзкa с трети държави, които 
произтичат по силатa нa 
международни споразумения относно 
обществени поръчки, особено в 
рамките нa СТО.
__________________
1 ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1. 

Or. fr



AM\909614BG.doc 61/196 PE492.870v02-00

BG

Обосновка

Комисията заличи тези разпоредби с оглед приемането на инструмента за 
реципрочност. Тъй като приемането на този текст се бави, тези два члена се 
предвиждат отново като временна мярка, за да се избегне наличието на празнина в 
правото. Те ще бъдат обезсилени при влизането в сила на регламента за достъп на 
стоки и услуги от трети държави на вътрешния пазар на обществени поръчки на 
Европейския съюз и създаването на процедури в подкрепа на преговорите за достъп на 
стоки и услуги от Европейския съюз на пазарите на обществени поръчки на трети 
държави.

Изменение 816
Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 80

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 80 заличава се
Условия за изпълнение на договорите
Възложителите могат да поставят 
специални условия, свързани с 
изпълнението на договор за 
обществена поръчка, стига те да са 
посочени в поканата за участие в 
състезателна процедура или в 
спецификациите. Тези условия могат 
по-специално да засягат социални или 
екологични съображения. Те също 
така могат да включват изискване 
икономическите оператори да 
предвиждат компенсации за рискове 
от увеличение на цените, които са 
резултат от ценови колебания 
(хеджиране) и които биха могли да 
окажат сериозно влияние върху 
изпълнението на договора.

Or. de

Обосновка

Всякакви несвързани с обществените поръчки критерии, прилагани по отношение на 
процедурите за възлагане на поръчки, следва да са тясно свързани с предмета на 
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поръчката. Даването на възможност на възлагащите органи да предвиждат 
специални условия относно изпълнението на договор за обществена поръчка, по-
специално условия във връзка със социални и екологични съображения, могат да 
доведат до отклонението на възлагащите органи от разпоредбите на член 66 и 
критериите за възлагане, установени в него.

Изменение 817
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 80 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възложителите могат да поставят 
специални условия, свързани с 
изпълнението на договор за обществена 
поръчка, стига те да са посочени в 
поканата за участие в състезателна 
процедура или в спецификациите. Тези 
условия могат по-специално да засягат 
социални или екологични съображения.
Те също така могат да включват 
изискване икономическите оператори 
да предвиждат компенсации за 
рискове от увеличение на цените, 
които са резултат от ценови 
колебания (хеджиране) и които биха 
могли да окажат сериозно влияние 
върху изпълнението на договора.

Възложителите могат да поставят 
специални условия, отнасящи се до 
предмета и свързани с изпълнението на 
договор за обществена поръчка, стига те 
да са посочени в поканата за участие в 
състезателна процедура или в 
спецификациите. Тези условия могат 
по-специално да засягат социални или 
екологични съображения.

Or. en

Изменение 818
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 80

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възложителите могат да поставят 
специални условия, свързани с 
изпълнението на договор за обществена 

Възложителите могат да поставят 
специални условия, свързани с 
изпълнението на договор за обществена 
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поръчка, стига те да са посочени в 
поканата за участие в състезателна 
процедура или в спецификациите. Тези 
условия могат по-специално да засягат 
социални и екологични съображения. 
Те също така могат да включват 
изискване икономическите оператори да 
предвиждат компенсации за рискове от 
увеличение на цените, които са резултат 
от ценови колебания (хеджиране) и 
които биха могли да окажат сериозно 
влияние върху изпълнението на 
договора.

поръчка, стига те да са посочени в 
поканата за участие в състезателна 
процедура или в спецификациите. Тези 
условия могат да включват 
икономически, иновативни, социални 
или екологични съображения. Те също 
така могат да включват изискване 
икономическите оператори да 
предвиждат компенсации за рискове от 
увеличение на цените, които са резултат 
от ценови колебания (хеджиране) и 
които биха могли да окажат сериозно 
влияние върху изпълнението на 
договора. Никое от тези специални 
условия обаче не губи връзката с 
предмета на договора.

Or. en

Изменение 819
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 80

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възложителите могат да поставят 
специални условия, свързани с 
изпълнението на договор за обществена 
поръчка, стига те да са посочени в 
поканата за участие в състезателна 
процедура или в спецификациите. Тези 
условия могат по-специално да засягат 
социални или екологични съображения.
Те също така могат да включват 
изискване икономическите оператори да 
предвиждат компенсации за рискове от 
увеличение на цените, които са резултат 
от ценови колебания (хеджиране) и 
които биха могли да окажат сериозно 
влияние върху изпълнението на 
договора.

Възложителите могат да поставят 
специални условия, свързани с 
изпълнението на договор за обществена 
поръчка, стига те да са посочени в 
поканата за участие в състезателна 
процедура или в спецификациите. Тези 
условия могат да включват социални 
или екологични съображения, както и 
такива, свързани със социалната 
закрила и защитата на заетостта и 
условията на труд, приложими за 
мястото, където се извършва 
строителството, услугата или 
доставката, както е определено от 
националното законодателство и/или 
колективните споразумения или от 
разпоредбите на международното 
трудово право, изброени в приложение 
XIV. Те също така могат да включват 
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изискване икономическите оператори да 
предвиждат компенсации за рискове от 
увеличение на цените, които са резултат 
от ценови колебания (хеджиране) и 
които биха могли да окажат сериозно 
влияние върху изпълнението на 
договора.

Or. en

Изменение 820
Lara Comi

Предложение за директива
Член 80

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възложителите могат да поставят 
специални условия, свързани с 
изпълнението на договор за обществена 
поръчка, стига те да са посочени в 
поканата за участие в състезателна 
процедура или в спецификациите. Тези 
условия могат по-специално да засягат 
социални или екологични съображения. 
Те също така могат да включват 
изискване икономическите оператори 
да предвиждат компенсации за 
рискове от увеличение на цените, 
които са резултат от ценови 
колебания (хеджиране) и които биха 
могли да окажат сериозно влияние 
върху изпълнението на договора.

1. Възложителите могат да поставят 
специални условия, свързани с 
изпълнението на договор за обществена 
поръчка, стига те да са посочени в 
поканата за участие в състезателна 
процедура или в спецификациите. Тези 
условия могат по-специално да засягат 
социални или екологични съображения.

2. Държавите членки могат да 
предвидят компенсации за 
стопанските субекти в случай на 
повишаване на цените, което е било 
невъзможно да бъде предвидено, 
когато е подавана офертата.

Or. it
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Изменение 821
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 80

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възложителите могат да поставят 
специални условия, свързани с 
изпълнението на договор за обществена 
поръчка, стига те да са посочени в 
поканата за участие в състезателна 
процедура или в спецификациите. Тези 
условия могат по-специално да засягат 
социални или екологични съображения. 
Те също така могат да включват 
изискване икономическите оператори да 
предвиждат компенсации за рискове от 
увеличение на цените, които са резултат 
от ценови колебания (хеджиране) и 
които биха могли да окажат сериозно 
влияние върху изпълнението на 
договора.

Възлагащите органи могат да поставят 
специални условия, имащи отношение 
към изпълнението на договор за 
обществена поръчка, стига те да са 
посочени в поканата за участие в 
състезателна процедура или в 
спецификациите. Тези условия 
включват спазване на задълженията, 
свързани със социалните и 
трудовоправни условия като 
здравословни и безопасни условия на 
труд, социална сигурност и условия на 
работното място, както са 
предвидени в законодателството на 
ЕС и националното законодателство, 
подзаконови или 
административноправни разпоредби, 
арбитражни решения, колективни 
споразумения и договори и 
разпоредбите на международното 
трудово право, изброени в приложение 
XIV, които действат на мястото, 
където се извършва строителството, 
услугата или доставката. Тези 
задължения се прилагат и в 
трансгранични случаи, когато 
работници от една държава членка 
предоставят услуги в друга държава 
членка. Те също така могат да включват 
изискване икономическите оператори да 
предвиждат компенсации за рискове от 
увеличение на цените, които са резултат 
от ценови колебания (хеджиране) и 
които биха могли да окажат сериозно 
влияние върху изпълнението на 
договора.

Or. de
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Изменение 822
Raffaele Baldassarre

Предложение за директива
Член 80

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възложителите могат да поставят 
специални условия, свързани с 
изпълнението на договор за обществена 
поръчка, стига те да са посочени в 
поканата за участие в състезателна 
процедура или в спецификациите. Тези 
условия могат по-специално да засягат 
социални или екологични съображения. 
Те също така могат да включват 
изискване икономическите оператори
да предвиждат компенсации за 
рискове от увеличение на цените, които 
са резултат от ценови колебания 
(хеджиране) и които биха могли да 
окажат сериозно влияние върху 
изпълнението на договора.

Възложителите могат да поставят 
специални условия, свързани с 
изпълнението на договор за обществена 
поръчка, стига те да са посочени в 
поканата за участие в състезателна 
процедура или в спецификациите. Тези 
условия могат по-специално да засягат 
социални или екологични съображения. 
Те също така могат да включват 
изискване държавите членки да 
предоставят компенсации за рискове 
от увеличение на цените, които е 
невъзможно да бъдат предвидени, 
когато се подава офертата и които 
биха могли да окажат сериозно влияние 
върху изпълнението на договора.

Or. it

Изменение 823
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 80

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възложителите могат да поставят 
специални условия, свързани с 
изпълнението на договор за обществена 
поръчка, стига те да са посочени в 
поканата за участие в състезателна 
процедура или в спецификациите. Тези 
условия могат по-специално да засягат 
социални или екологични 
съображения. Те също така могат да 
включват изискване икономическите 
оператори да предвиждат компенсации 

Възложителите могат да поставят 
специални условия, свързани с 
изпълнението на договор за обществена 
поръчка, стига те да са посочени в 
поканата за участие в състезателна 
процедура или в спецификациите. Тези 
условия могат по-специално да засягат 
мерки за обучение за безработни и 
млади хора. Те също така могат да 
включват изискване икономическите 
оператори да предвиждат компенсации 
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за рискове от увеличение на цените, 
които са резултат от ценови колебания 
(хеджиране) и които биха могли да 
окажат сериозно влияние върху 
изпълнението на договора.

за рискове от увеличение на цените, 
които са резултат от ценови колебания 
(хеджиране) и които биха могли да 
окажат сериозно влияние върху 
изпълнението на договора.

Or. en

Изменение 824
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 81 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. В документацията за обществената 
поръчка възложителят може да постави 
изискване оферентът да посочи в своята 
оферта дела от поръчката, който 
възнамерява да възложи на 
подизпълнители, както и предлаганите 
подизпълнители. Когато са 
необходими специално ноу-хау и/или 
оборудване, подизпълнителите следва 
да бъдат споменати поименно в 
договора за обществената поръчка от 
главния изпълнител.

Or. en

Изменение 825
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 81 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. В документацията за обществената 
поръчка възложителят изисква
оферентът да посочи в своята оферта 
дела от поръчката, който възнамерява да 
възложи на подизпълнители, както и 
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своята оферта дела от поръчката, който 
възнамерява да възложи на 
подизпълнители, както и предлаганите 
подизпълнители.

предлаганите подизпълнители, като 
предостави информация относно 
подизпълнителя, включително 
наименования, данни за контакт и 
законни представители.

Всякакви промени във веригата 
подизпълнители се предлагат от 
икономическия оператор и се 
одобряват от възложителя. В случай, 
че предложената промяна се отнася 
и до включването на нов 
подизпълнител, главният изпълнител 
посочва неговото наименование, 
данни за контакт и законни 
представители.
Всички оператори във веригата 
подизпълнители гарантират 
спазването на разпоредбите на 
настоящата директива и на 
условията, предвидени в документите 
за обществена поръчка и 
изпълнението на задълженията си, 
свързани с договора, съответно на 
това, определено в офертата.

Or. en

Изменение 826
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 81 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. В документацията за обществената 
поръчка възложителят трябва да 
постави изискване оферентът да 
посочи в своята оферта дела от 
поръчката, който желае да възложи на 
подизпълнители, както и предлаганите 
подизпълнители, като предостави 
информация относно 
подизпълнителя, включително 
наименование, данни за контакт и 
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законни представители. 
Възложителят трябва да бъде 
информиран своевременно относно 
всяка настъпила промяна във 
веригата от подизпълнители.

Or. fr

Изменение 827
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 81 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. В документацията за обществената 
поръчка възлагащият орган поставя
изискване или бива задължен от 
държава членка да го направи за това 
оферентът да посочи в своята оферта 
дела от поръчката, за който възнамерява 
да използва външни подизпълнители, 
както и предлаганите подизпълнители и 
да предостави информация относно 
подизпълнителите, включително 
техните наименования, данни за 
контакт и законни представители. 
Възлагащият орган бива информиран 
незабавно за всяка промяна във 
веригата от подизпълнители и 
подробна информация относно всички 
нови подизпълнители, включително 
техните наименования, данни за 
контакт и законни представители.

Or. de

Изменение 828
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 81 – параграф 1а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки ограничават 
възможността оферентът да възлага 
на подизпълнители, когато изпълнява 
обществена поръчка, до най-много 
три или по-малко последователни 
равнища на подизпълнение. 
Възложителите могат да 
предвиждат допълнителни 
ограничения за използването на 
подизпълнители с оглед броя на 
подизпълнителите, равнищата на 
подизпълнение и възможността за 
промени във веригата 
подизпълнители или да предвидят, че 
никаква част от договора не може да 
бъде превъзлагана на трети страни.

Or. en

Изменение 829
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 81 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Причините за използване на 
подизпълнители се посочват в 
документацията за обществената 
поръчка; те следва да се основават на 
технически съoбражения и да не 
целят намаляване на разходите за 
труд.

Or. de

Изменение 830
Sergio Gaetano Cofferati



AM\909614BG.doc 71/196 PE492.870v02-00

BG

Предложение за директива
Член 81 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Причините за използването на 
подизпълнители са изброени в 
документите за обществената 
поръчка, като се обосновават 
стриктно с технически съображения 
и не заобикалят съответното 
законодателство и задълженията, 
приложими на мястото, където се 
извършват строителството, 
услугите и доставките;

Or. en

Изменение 831
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 81 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Обосновка

Отношенията между главен изпълнител и подизпълнител са основен елемент от 
договорното право. Предложението ще доведе до случаи, когато подизпълнителят се 
опитва да получи директно плащане от възлагащия орган и може да го лиши от 
правото му да удържа плащания от изпълнителя по действителни причини, свързани с 
изпълнението.

Изменение 832
Frank Engel, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 81 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr

Изменение 833
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 81 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Директните плащания от възлагащите органи на подизпълнителите нарушават 
правния принцип за свобода на договаряне и премахва ефекта на лоста, който 
главните доставчици имат над веригата си за доставки по отношение на 
гарантирането на навременното и качествено предоставяне на продукта или 
услугата, възложени на подизпълнителя.

Изменение 834
Peter Simon

Предложение за директива
Член 81 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да 
предвидят, че при заявка от страна 
на подизпълнителя и когато 
естеството на поръчката позволява, 
възложителят превежда дължимите 
плащания директно на 
подизпълнителя за услугите, 

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

Or. de

Изменение 835
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 81 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Държавите членки ограничават 
възможността оферентът да възлага 
на подизпълнители, когато изпълнява 
обществена поръчка, до най-много 
три или по-малко последователни 
равнища на подизпълнение. 
Държавите членки предвиждат, че 
при заявка от страна на подизпълнителя 
и когато естеството на поръчката 
позволява, възложителят трябва да 
преведе дължимите плащания директно 
на подизпълнителите за услугите, 
доставките или строителството, 
предоставени на главния изпълнител. В 
този случай държавите членки въвеждат 
подходящи механизми, позволяващи на 
главния изпълнител да оспори 
плащания, които не са дължими. 
Уреждането на този режим на плащане 
трябва да бъде предвидено в 
документите за обществената поръчка.

Or. fr
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Изменение 836
Raffaele Baldassarre

Предложение за директива
Член 81 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it

Изменение 837
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 81 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да 
предвидят, че при заявка от страна на 
подизпълнителя и когато естеството на 
поръчката позволява, възложителят
превежда дължимите плащания 
директно на подизпълнителя за 
услугите, доставките или 
строителството, предоставени на 
главния изпълнител. В този случай 
държавите членки въвеждат подходящи 

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

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

Or. de

Изменение 838
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 81 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите членки могат да 
вземат решение, че възложителят 
може да изключи подизпълнител, 
посочен в офертата, ако:
i) подизпълнителят не отговаря на 
критериите за подбор, предвидени за 
дадена оферта;
ii) подизпълнителят не е в състояние 
да изпълни надлежно своята част от 
договора.
Условията за участие в процедура и 
възможностите на даден 
подизпълнител да изпълни надлежно 
своята част от договора се оценяват 
пропорционално на частта от 
поръчката, възложена на 
подизпълнителя, на основата на 
критериите за възлагане на 
обществена поръчка, посочени в член 
76.

Or. en

Обосновка

Възлагащите органи следва да имат повече възможности да упражняват влияние 
върху подизпълнението от страна на успелия оферент. По-специално те следва да 
бъдат оправомощени да проверяват годността и квалификацията на предлаганите 
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подизпълнители. Всички изисквания в тази връзка са в съответствие с принципа на 
пропорционалност.

Изменение 839
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 81 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Параграфи 1 и 2 се прилагат без да 
се засяга въпросът за отговорността 
на основния икономически оператор.

заличава се

Or. en

Обосновка

Не е ясно за какво се отнася.

Изменение 840
Peter Simon

Предложение за директива
Член 81 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Параграфи 1 и 2 се прилагат без да се 
засяга въпросът за отговорността на 
основния икономически оператор.

3. Параграф 1 не засяга въпросa зa 
отговорносттa нa основния 
икономически оператор.

Or. de

Изменение 841
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 81 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Параграфи 1 и 2 се прилагат без да 
се засяга въпросът за отговорността 
на основния икономически оператор.

3. Главният изпълнител и всеки 
междинен подизпълнител могат, в 
допълнение към или на мястото на 
подизпълнител, да бъдат пряко 
отговорни като поръчители към 
служителя и/или общите фондове 
или институции на социалните 
партньори за всякакви задължения, 
възникнали от незачитането от 
страна на подизпълнителя на 
разпоредби, свързани със социалните 
и трудовоправни условия като 
здравословни и безопасни условия на 
труд, социална сигурност и условия на 
работното място, както са 
предвидени в законодателството на 
ЕС и националното законодателство, 
подзаконови или 
административноправни разпоредби, 
арбитражни решения, колективни 
споразумения и договори и 
разпоредбите на международното 
трудово право, изброени в приложение 
XIV, които действат на мястото, 
където се извършва строителството, 
услугата или доставката; Тези 
задължения се прилагат и в 
трансгранични случаи, когато 
работници от една държава членка 
предоставят услуги в друга държава 
членка. Тази разпоредба се прилага без 
никакви допълнителни условия, и по-
специално, без работодателят да има 
пряка вина.

Or. de

Изменение 842
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 81 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Параграфи 1 и 2 се прилагат без да се 
засяга въпросът за отговорността на 
основния икономически оператор.

3. Параграф 1 не засяга въпросa зa 
отговорносттa нa основния 
икономически оператор.

Or. en

Изменение 843
Frank Engel, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 81 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Параграфи 1 и 2 се прилагат без да се 
засяга въпросът за отговорността на 
основния икономически оператор.

3. Параграф 1 не засяга въпросa зa 
отговорносттa нa основния 
икономически оператор.

Or. fr

Изменение 844
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 81 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Параграфи 1 и 2 се прилагат без да се 
засяга въпросът за отговорността на 
основния икономически оператор.

3. Причините за използване на 
подизпълнители трябва да бъдат 
посочени в документите за 
обществената поръчка и обосновани 
стриктно с технически съображения. 
Възлагането на подизпълнители не 
може да се използва за заобикаляне на 
съответното законодателство и на 
задълженията, свързани с 
предоставянето на строителството, 
услугите и доставките.
Параграфи 1 и 2 се прилагат без да се 
засяга въпросът за отговорността на 
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ръководителя на проекта и 
подизпълнителите.

Държавите членки трябва да 
предвидят система за солидарна 
отговорност, която обхваща цялата 
верига от подизпълнители.

Or. fr

Изменение 845
Sergio Gaetano Cofferati, Raffaele Baldassarre

Предложение за директива
Член 81 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Параграфи 1 и 2 се прилагат без да се 
засяга въпросът за отговорността на 
основния икономически оператор.

3. Параграфи 1 и 2 се прилагат без да се 
засяга въпросът за отговорността на 
основния изпълнител и 
подизпълнителя.

Държавите членки предвиждат 
система за солидарна отговорност, 
която обхваща цялата верига от 
подизпълнители.
Основният икономически оператор и 
всеки подизпълнител, включен в 
дейност по изпълнение на обществена 
поръчка са солидарно отговорни за 
всички вреди, които настъпват от 
неспазване от страна на 
подизпълнителя на разпоредбите 
относно основните права, 
изискванията за здравословни и 
безопасни условия на труд, 
социалните разпоредби и стандарти, 
условията на работното място, и 
социалната сигурност, приложими за 
мястото, където се извършват 
строителството, услугите и 
доставките, както е определено от 
законодателството на ЕС и 
националното законодателство, 
подзаконови или 
административноправни разпоредби 
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колективните споразумения и 
договори, или разпоредби на 
международното трудово право, 
изброени в приложение XIV, които 
действат на мястото, където се 
извършват строителството, 
услугата или доставката.
Държавите членки може да 
предвидят по-строги правила за 
отговорност съгласно националното 
законодателство.

Or. en

Изменение 846
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 81 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Най-много три предприятия 
могат да бъдат ангажирани 
последователно в изпълнението на 
обществената поръчка като 
подизпълнители.

Or. de

Изменение 847
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 81 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Възложителите гарантират, че 
спечелилите оференти имат 
договорното задължение в хода на 
изпълнението на поръчката да 
спазват задължителните законови, 
нормативни и административни 
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разпоредби, действащи в държавата 
членка, където се изпълнява 
обществената поръчка.
Освен това, в случаите, когато 
спечелилият оферент възлага на 
подизпълнители част от 
строителството, доставките или 
услугите и, когато в хода на 
изпълнение на поръчката, изброените 
в алинея 1 разпоредби са нарушени от 
който и да било подизпълнител, 
което е било установено от съда или 
друг компетентен орган, спечелилият 
оферент предприема ефективни, 
съразмерни и коригиращи договорни 
санкции срещу съответния(те) 
подизпълнител(и);
Когато успелият оферент не е спазил 
задълженията, предвидени в алинея 1 
и/или 2 в рамките на период от три 
месеца от пърноначалното решение 
на съда или друг компетентен орган, 
възложителят се обръща към съда 
или друг компетентен орган за 
решение със съответни санкции.

Or. en

Обосновка

Предложението цели да изрази тревогите на докладчика относно приложимото 
законодателство по отношение на задълженията на главния изпълнител и 
задълженията по веригата подизпълнители, като се гарантира, че тези нови 
разпоредби ще останат съвместими с основните принципи на свобода на договаряне и 
няма да станат предмет на злоупотреби.

Изменение 848
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 81 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Основният стопански субект и 
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всички подизпълнители, които 
извършват строителни дейности в 
рамките на обществена поръчка, са 
солидарно отговорни в случай на 
незачитане от страна на 
подизпълнителя на основните права 
на човека, нормите и стандартите на 
социалното подпомагане, 
изискванията, свързани със 
заетостта и условията на труд, 
безопасни и здравословни условия на 
труд на работното място, социална 
сигурност, както и неспазване на 
която и да било относима разпоредба 
на правото на Европейския съюз, 
национална законодателна, 
нормативна и административна 
разпоредба, колективно споразумение 
или договор и международните 
конвенции, изброени в приложение 
XIV, които се прилагат на мястото, 
където се извършва строителството 
или услугата или се прави 
доставката. 
Тези задължения се прилагат и в 
трансгранични случаи, когато 
работници от една държава членка 
предоставят услуги в друга държава 
членка. 
Възложителят в своя договор с 
основния изпълнител и основният 
изпълнител в своите договори с 
всички междинни подизпълнители, 
включват клауза, съгласно която в 
случай че имат основания да считат, 
че непосредственият им 
подизпълнител нарушава правилата, 
упоменати в алинея 1, 
непосредственият подизпълнител 
трябва да предприеме незабавни 
действия за справяне със ситуацията, 
като ако това не стане, договорът се 
прекратява. 
Държавите членки може да 
предвидят по-строги правила за 
отговорност съгласно националното 
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си законодателство.

Or. fr

Изменение 849
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 82 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 850
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 82 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Във всеки случай, без да се засягат 
параграфи 3 и 4, изменението се счита 
за съществено, когато е изпълнено едно 
от следните условия:

Or. fr
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Изменение 851
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 82 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

(-аа нова) то променя естеството на 
поръчката;
(-aб нова) то предполага 
заместването на партньора по 
договора;
а) изменението въвежда условия, които, 
ако са били част от първоначалната 
процедура за възлагане на обществена 
поръчка, са щели да позволят подбор на 
кандидати, различни от първоначално 
подбраните, или са щели да позволят 
възлагането на поръчката на друг 
оферент;

б) изменението променя икономическия 
баланс на поръчката в полза на 
изпълнителя;
в) изменението разширява значително 
обхвата на поръчката така, че да включи 
доставки, услуги или строителство, 
които не са били обхванати 
първоначално.

Or. fr

Обосновка

Разпоредбите относно изменението на текущи поръчки трябва да бъдат допълнени 
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(промяната на естеството на поръчката представлява във всички случаи промяна по 
същество) и изяснени (съществуващият параграф 3 е включен в параграф 2 за целите 
на опростяването, тъй като той също така се отнася за случай на промяна по 
същество).

Изменение 852
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 82 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изменението въвежда условия, 
които, ако са били част от 
първоначалната процедура за 
възлагане на обществена поръчка, са 
щели да позволят подбор на 
кандидати, различни от 
първоначално подбраните, или са 
щели да позволят възлагането на 
поръчката на друг оферент;

заличава се

Or. fr

Обосновка

Реорганизация на члена (вж. изменението на член 82, параграф 2). Тази разпоредба е 
включена в изменението.

Изменение 853
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 82 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изменението променя 
икономическия баланс на поръчката в 
полза на изпълнителя;

заличава се

Or. fr
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Обосновка

Реорганизация на члена (вж. изменението на член 82, параграф 2). Тази разпоредба е 
включена в изменението.

Изменение 854
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 82 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изменението променя икономическия 
баланс на поръчката в полза на 
изпълнителя;

б) изменението променя икономическия 
баланс на поръчката в полза на 
изпълнителя, както е определено при 
възлагането на обществената 
поръчка;

Or. es

Изменение 855
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 82 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) изменението разширява 
значително обхвата на поръчката 
така, че да включи доставки, услуги 
или строителство, които не са били 
обхванати първоначално.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Реорганизация на члена (вж. изменението на член 82, параграф 2). Тази разпоредба е 
включена в изменението.
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Изменение 856
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 82 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) изменението разширява значително 
обхвата на поръчката така, че да включи 
доставки, услуги или строителство, 
които не са били обхванати 
първоначално.

в) изменението разширява значително 
обхвата на поръчката така, че да включи 
доставки, услуги или строителство, 
които не са били обхванати 
първоначално. Поръчката обаче може 
да бъде разширена и ако 
предварително е представена 
съответната техническа обосновка, 
така че да покрие доставки, услуги 
или строителство, тясно свързани с 
първоначалния предмет.

Or. es

Изменение 857
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 82 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) изменението разширява значително 
обхвата на поръчката така, че да 
включи доставки, услуги или 
строителство, които не са били 
обхванати първоначално.

в) изменението разширява значително 
предназначението на поръчката така, 
че да включи доставки, услуги или 
строителство, които не са били 
обхванати първоначално.

Or. fr

Изменение 858
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 82 – параграф 3 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Заместването на партньора по 
договора се счита за съществено 
изменение по смисъла на параграф 1.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Реорганизация на члена (вж. изменението на член 82, параграф 2). Тази разпоредба е 
включена в изменението.

Изменение 859
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 82 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това първа алинея не се 
прилага в случай на цялостно или 
частично наследяване на позицията на 
първоначалния изпълнител вследствие 
на операции по преструктуриране на 
предприятията или несъстоятелност, от 
друг икономически оператор, който 
отговаря на първоначално установените 
критерии за качествен подбор, стига 
това да не предполага други съществени 
изменения на договора и да не цели 
заобикаляне на прилагането на 
настоящата директива.

Параграф 2, буква -аб) не се прилага в 
случай на цялостно или частично 
наследяване на позицията на 
първоначалния изпълнител вследствие 
на операции по преструктуриране на 
предприятията, прехвърляне на 
собственост или активи между 
предприятия, замяна на партньора по 
договора след обявяването му в
несъстоятелност, от друг икономически 
оператор, който отговаря на 
първоначално установените критерии за 
качествен подбор, стига това да не 
предполага други съществени 
изменения на договора и да не цели 
заобикаляне на прилагането на 
настоящата директива.

Or. fr

Обосновка

Отчитане на прехвърлянето на собственост или активи между предприятия в 
документите, удостоверяващи несъществения характер на промяната, предизвикана 
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от замяната на партньора по договора.

Изменение 860
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 82 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това първа алинея не се 
прилага в случай на цялостно или 
частично наследяване на позицията на 
първоначалния изпълнител вследствие 
на операции по преструктуриране на 
предприятията или несъстоятелност, от 
друг икономически оператор, който 
отговаря на първоначално установените 
критерии за качествен подбор, стига 
това да не предполага други съществени 
изменения на договора и да не цели 
заобикаляне на прилагането на 
настоящата директива.

Въпреки това първа алинея не се 
прилага в случай на цялостно или 
частично наследяване на позицията на 
първоначалния изпълнител, след 
операции по фирмено преструктуриране 
или несъстоятелност, от друг 
икономически оператор, който 
изпълнява първоначално установените 
критерии за качествен подбор, стига 
това да не предполага други съществени 
изменения на поръчката и да не цели 
заобикаляне на прилагането на 
настоящата директива или в случай на 
поемане на статута на главния 
изпълнител в качеството му на 
подписала страна от страна на 
възлагащия орган в съответствие с 
нормите на държавата членка и член 
81.

Or. en

Изменение 861
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 82 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това първа алинея не се 
прилага в случай на цялостно или 
частично наследяване на позицията на 
първоначалния изпълнител вследствие 

Въпреки това първа алинея не се 
прилага в случай на цялостно или 
частично наследяване на позицията на 
първоначалния изпълнител вследствие 
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на операции по преструктуриране на 
предприятията или несъстоятелност, от 
друг икономически оператор, който 
отговаря на първоначално установените 
критерии за качествен подбор, стига 
това да не предполага други съществени 
изменения на договора и да не цели 
заобикаляне на прилагането на 
настоящата директива.

на операции по преструктуриране на 
предприятията, в резултат от 
договорна клауза, или несъстоятелност, 
от друг икономически оператор, който 
отговаря на първоначално установените 
критерии за качествен подбор, стига 
това да не предполага други съществени 
изменения на договора и да не цели 
заобикаляне на прилагането на 
настоящата директива.

Or. es

Изменение 862
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 82 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато стойността на едно изменение 
може да бъде изразена в парично 
отношение, изменението не се счита за 
съществено по смисъла на параграф 1, 
когато неговата стойност не превишава 
праговете, посочени в член 12, и когато 
е под 5% от цената на първоначалната 
поръчка, стига изменението да не 
променя общото естество на поръчката. 
Когато се правят няколко 
последователни изменения, стойността 
се изчислява въз основа на съвкупната 
стойност на последователните 
изменения.

4. Когато стойността на едно изменение 
може да бъде изразена в парично 
отношение, изменението не се счита за 
съществено по смисъла на параграф 1, 
когато неговата стойност не превишава 
праговете, посочени в член 12 и следва 
да бъде по-висока, и когато е под 20 %
от цената на първоначалната поръчка, 
стига изменението да не променя 
общото естество на поръчката. Когато 
се правят няколко последователни 
изменения, стойността се изчислява въз 
основа на съвкупната стойност на 
последователните изменения.

Or. en

Изменение 863
Frank Engel, Constance Le Grip

Предложение за директива
Член 82 – параграф 4



PE492.870v02-00 92/196 AM\909614BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато стойността на едно изменение 
може да бъде изразена в парично 
отношение, изменението не се счита за 
съществено по смисъла на параграф 1, 
когато неговата стойност не превишава 
праговете, посочени в член 12, и когато 
е под 5% от цената на първоначалната 
поръчка, стига изменението да не 
променя общото естество на поръчката. 
Когато се правят няколко 
последователни изменения, стойността 
се изчислява въз основа на съвкупната 
стойност на последователните 
изменения.

4. Когато стойността на едно изменение 
може да бъде изразена в парично 
отношение, изменението не се счита за 
съществено по смисъла на параграф 1, 
когато неговата стойност не превишава 
праговете, посочени в член 12, и когато 
е под 15 % от цената на първоначалната 
поръчка, стига изменението да не 
променя общото естество на поръчката. 
Когато се правят няколко 
последователни изменения, стойността 
се изчислява въз основа на съвкупната 
стойност на последователните 
изменения.

Or. fr

Изменение 864
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Предложение за директива
Член 82 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато стойността на едно изменение 
може да бъде изразена в парично 
отношение, изменението не се счита за 
съществено по смисъла на параграф 1, 
когато неговата стойност не превишава 
праговете, посочени в член 12, и когато 
е под 5% от цената на първоначалната 
поръчка, стига изменението да не 
променя общото естество на поръчката.
Когато се правят няколко 
последователни изменения, стойността 
се изчислява въз основа на съвкупната 
стойност на последователните 
изменения.

4. Когато стойността на едно изменение 
може да бъде изразена в парично 
отношение, изменението не се счита за 
съществено по смисъла на параграф 1, 
когато неговата стойност не превишава 
праговете, посочени в член 12, и когато 
е под 20 % от цената на първоначалната 
поръчка, стига изменението да не 
променя общото естество на поръчката.
Когато се правят няколко 
последователни изменения, стойността 
се изчислява въз основа на съвкупната 
стойност на последователните 
изменения.

Or. en



AM\909614BG.doc 93/196 PE492.870v02-00

BG

Изменение 865
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 82 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато стойността на едно изменение 
може да бъде изразена в парично 
отношение, изменението не се счита за 
съществено по смисъла на параграф 1, 
когато неговата стойност не превишава 
праговете, посочени в член 12, и когато 
е под 5% от цената на първоначалната 
поръчка, стига изменението да не 
променя общото естество на поръчката. 
Когато се правят няколко 
последователни изменения, стойността 
се изчислява въз основа на съвкупната 
стойност на последователните 
изменения.

4. Когато стойността на едно изменение 
може да бъде изразена в парично 
отношение, изменението не се счита за 
съществено по смисъла на параграф 1, 
когато неговата стойност не превишава 
праговете, посочени в член 12, и когато 
е под 5% от цената на първоначалната 
поръчка, стига изменението да не 
променя общото естество на поръчката. 
Когато се правят няколко 
последователни изменения, стойността 
се изчислява въз основа на съвкупната 
стойност на последователните 
изменения. Когато стойността на 
изменението не превишава 
половината от праговете, предвидени 
в член 12 и е равно на или надхвърля 
5 % от цената на първоначалната 
поръчка, оценката дали изменението 
е съществено или не, се извършва в 
съответствие с разпоредбите на 
параграф 2.

Or. fr

Изменение 866
Tiziano Motti

Предложение за директива
Член 82 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато стойността на едно изменение 
може да бъде изразена в парично 
отношение, изменението не се счита за 
съществено по смисъла на параграф 1, 
когато неговата стойност не превишава 

4. Когато стойността на едно изменение 
може да бъде изразена в парично 
отношение, изменението не се счита за 
съществено по смисъла на параграф 1, 
когато неговата стойност не превишава 
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праговете, посочени в член 12, и когато 
е под 5% от цената на първоначалната 
поръчка, стига изменението да не 
променя общото естество на поръчката.
Когато се правят няколко 
последователни изменения, стойността 
се изчислява въз основа на съвкупната 
стойност на последователните 
изменения.

праговете, посочени в член 12, и когато 
е под 15 % от цената на първоначалната 
поръчка, стига изменението да не 
променя общото естество на поръчката.
Когато се правят няколко 
последователни изменения, стойността 
се изчислява въз основа на съвкупната 
стойност на последователните 
изменения.

Or. en

Обосновка

According to the proposal, a modification of a contract during its term shall be considered 
substantial when the value of the modification reaches 5% of the price of the initial contract. 
In the light of the case law and the doctrine, this threshold is far too low. In 2000, the 
European Court of Justice acknowledged that an increase of 10% did not require a new 
procurement procedure (see judgment, 5 October 2000, case C-337/98, Commission of the 
European Communities vs French Republic). Similarly, under French case law, a 
modification between 10 and 15% is usually not considered to be substantial and the French 
doctrine also considers a modification as a new award when it reaches 15%.Setting the 
threshold at 5% would prevent any modification of contracts during their term. It would lead 
to problematic consequences in executing contracts in so far as contracting entities have to 
deal with unforeseen circumstances requiring an adaptation of contracts during their term. 
They need pragmatic solutions instead. A 15% threshold, while providing flexibility to 
contracting entities to modify contracts during their term, takes up the solutions developed by 
national and European case law and aims at avoiding misuse in the application of the 
procurement rules.

Изменение 867
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 82 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато стойността на едно изменение 
може да бъде изразена в парично 
отношение, изменението не се счита за 
съществено по смисъла на параграф 1, 
когато неговата стойност не превишава 
праговете, посочени в член 12, и 
когато е под 5% от цената на 
първоначалната поръчка, стига 

4. Когато стойността на едно изменение 
може да бъде изразена в парично 
отношение, изменението не се счита за 
съществено по смисъла на параграф 1, 
когато неговата стойност е под 10 % от 
цената на първоначалната поръчка, 
стига изменението да не променя 
общото естество на поръчката. Когато 
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изменението да не променя общото 
естество на поръчката. Когато се правят 
няколко последователни изменения, 
стойността се изчислява въз основа на 
съвкупната стойност на 
последователните изменения.

се правят няколко последователни 
изменения, стойността се изчислява въз 
основа на съвкупната стойност на 
последователните изменения.

Or. es

Изменение 868
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 82 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато стойността на едно изменение 
може да бъде изразена в парично 
отношение, изменението не се счита за 
съществено по смисъла на параграф 1, 
когато неговата стойност не превишава 
праговете, посочени в член 12, и когато 
е под 5% от цената на първоначалната 
поръчка, стига изменението да не 
променя общото естество на поръчката. 
Когато се правят няколко 
последователни изменения, стойността 
се изчислява въз основа на съвкупната 
стойност на последователните 
изменения.

4. Когато стойността на едно изменение 
може да бъде изразена в парично
отношение, изменението не се счита за 
съществено по смисъла на параграф 1, 
когато неговата стойност не превишава 
праговете, посочени в член 12, или
когато е под 10 % от цената на 
първоначалната поръчка, стига 
изменението да не променя общото 
естество на поръчката. Когато се правят 
няколко последователни изменения, 
стойността се изчислява въз основа на 
съвкупната стойност на 
последователните изменения.

Or. fr

Изменение 869
Lara Comi

Предложение за директива
Член 82 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато стойността на едно изменение 
може да бъде изразена в парично 

4. Когато стойността на едно изменение 
може да бъде изразена в парично 
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отношение, изменението не се счита за 
съществено по смисъла на параграф 1, 
когато неговата стойност не превишава 
праговете, посочени в член 12, и когато 
е под 5% от цената на първоначалната 
поръчка, стига изменението да не 
променя общото естество на поръчката. 
Когато се правят няколко 
последователни изменения, стойността 
се изчислява въз основа на съвкупната 
стойност на последователните 
изменения.

отношение, изменението не се счита за 
съществено по смисъла на параграф 1, 
когато неговата стойност не превишава 
праговете, посочени в член 12, или, в 
случай, че ги превишава, когато е под 
20 % от цената на първоначалната 
поръчка, стига изменението да не 
променя общото естество на поръчката. 
Когато се правят няколко 
последователни изменения, стойността 
се изчислява въз основа на съвкупната 
стойност на последователните 
изменения.

Or. it

Изменение 870
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 82 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато стойността на едно изменение 
може да бъде изразена в парично 
отношение, изменението не се счита за 
съществено по смисъла на параграф 1, 
когато неговата стойност не превишава 
праговете, посочени в член 12, и когато 
е под 5% от цената на първоначалната 
поръчка, стига изменението да не 
променя общото естество на поръчката.
Когато се правят няколко 
последователни изменения, стойността 
се изчислява въз основа на съвкупната 
стойност на последователните 
изменения.

4. Когато стойността на едно изменение 
може да бъде изразена в парично 
отношение, изменението не се счита за 
съществено по смисъла на параграф 1, 
когато неговата стойност не превишава 
праговете, посочени в член 12, и когато 
е под 15 % от цената на първоначалната 
поръчка, стига изменението да не 
променя общото естество на поръчката.
Когато се правят няколко 
последователни изменения, стойността 
се изчислява въз основа на съвкупната 
стойност на последователните 
изменения.

Or. en

Обосновка

В светлината на съдебната практика и доктрината, този праг е твърде нисък. Тъй 
като допълнителни услуги, възлизащи на 5% до 10% от стойността на 
първоначалната поръчка, са често срещано явление в договорите за обществени 
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поръчки за строителство в областта на комуналните услуги, прагът от 5% изглежда 
неразумен.

Изменение 871
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Предложение за директива
Член 82 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато стойността на едно изменение 
може да бъде изразена в парично 
отношение, изменението не се счита за 
съществено по смисъла на параграф 1, 
когато неговата стойност не превишава 
праговете, посочени в член 12, и когато 
е под 5% от цената на първоначалната 
поръчка, стига изменението да не 
променя общото естество на поръчката.
Когато се правят няколко 
последователни изменения, стойността 
се изчислява въз основа на съвкупната 
стойност на последователните 
изменения.

4. Когато стойността на едно изменение 
може да бъде изразена в парично 
отношение, изменението не се счита за 
съществено по смисъла на параграф 1, 
когато неговата стойност не превишава 
праговете, посочени в член 12, и когато 
е под 15 % от цената на първоначалната 
поръчка, стига изменението да не 
променя общото естество на поръчката.
Когато се правят няколко 
последователни изменения, стойността 
се изчислява въз основа на съвкупната 
стойност на последователните 
изменения.

Or. en

Обосновка

През 2000 г. Съдът прие, че при увеличение от 10 % не се изисква нова процедура за 
обществена поръчка (5/10/2000 г., дело C-337/98, Комисия на Европейските общности 
срещу Френската република). Установяването на прага на 5 % ще доведе до 
невъзможност за изменение на договорите по време на техния срок. Това би довело до 
неприятни последици при съществуващите договори. Праг от 15 % съответства на 
решенията, взети в националната и европейската съдебна практика и цели избягване 
на злоупотреби при прилагането на правилата на обществените поръчки.

Изменение 872
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 82 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато стойността на едно изменение 
може да бъде изразена в парично 
отношение, изменението не се счита за 
съществено по смисъла на параграф 1, 
когато неговата стойност не превишава 
праговете, посочени в член 12, и когато 
е под 5% от цената на първоначалната 
поръчка, стига изменението да не 
променя общото естество на поръчката.
Когато се правят няколко 
последователни изменения, стойността 
се изчислява въз основа на съвкупната 
стойност на последователните 
изменения.

4. Когато стойността на едно изменение 
може да бъде изразена в парично 
отношение, изменението не се счита за 
съществено по смисъла на параграф 1, 
когато неговата стойност не превишава 
праговете, посочени в член 12, и когато 
е под 15 % от цената на първоначалната 
поръчка, стига изменението да не 
променя общото естество на поръчката.
Когато се правят няколко 
последователни изменения, стойността 
се изчислява въз основа на съвкупната 
стойност на последователните 
изменения.

Or. en

Обосновка

Прагът следва да бъде увеличен на 15%, което съответства на актуалната съдебна 
практика с цел да даде възможност за маневреност на възлагащият орган и 
изпълнителя, като им позволи да реагират на промени в обстоятелствата.

Изменение 873
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 82 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато стойността на едно изменение 
може да бъде изразена в парично 
отношение, изменението не се счита за 
съществено по смисъла на параграф 1, 
когато неговата стойност не превишава 
праговете, посочени в член 12, и когато 
е под 5% от цената на първоначалната 
поръчка, стига изменението да не 
променя общото естество на поръчката. 
Когато се правят няколко 
последователни изменения, стойността 
се изчислява въз основа на съвкупната 

4. Когато стойността на едно изменение 
може да бъде изразена в парично 
отношение, изменението не се счита за 
съществено по смисъла на параграф 1, 
когато неговата стойност не превишава 
праговете, посочени в член 12, и когато 
е под 5% от актуализираната цена на 
първоначалната поръчка, стига 
изменението да не променя общото 
естество на поръчката. Когато се правят 
няколко последователни изменения, 
стойността се изчислява въз основа на 
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стойност на последователните 
изменения.

съвкупната стойност на 
последователните изменения.

Or. fr

Обосновка

Отчитане на актуализираната цена на първоначалната поръчка, която изглежда 
като по-точна референтна стойност.

Изменение 874
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 82 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Освен това в случаите, когато 
обхватът на обществената поръчка 
се промени в резултат от:
–  значителни иновации и 
технологични промени;
–  технически трудности при 
работа или поддръжка, които 
изискват намесата на първоначалния 
изпълнител;
–  необходимото изпълнение на 
спешно и непредвидено 
строителство, услуги или доставки, 
които не могат да бъдат технически 
или икономически отделени от 
основния договор без значително 
неудобство за възложителя;
изменението не се счита за 
съществено по смисъла на параграф 1.

Or. en

Изменение 875
Pablo Arias Echeverría
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Предложение за директива
Член 82 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Изменения на договора не се считат 
за съществени по смисъла на параграф 
1, когато са били предвидени в 
документите за обществената поръчка с 
ясни, точни и недвусмислени клаузи за 
преразглеждане на договора или 
варианти. В тези клаузи се посочват 
обхвата и естеството на възможните 
изменения или варианти, както и 
условията, при които те могат да се 
използват. Те не предвиждат изменения 
или варианти, които биха могли да 
променят общото естество на поръчката.

5. Изменения на договора не се считат 
за съществени по смисъла на параграф 
1, когато са били предвидени в 
документите за обществената поръчка с 
ясни, точни и недвусмислени клаузи за 
преразглеждане на договора или 
варианти или когато са резултат от 
грешки или пропуски в документите 
за обществената поръчка, 
предоставени от възлагащите органи 
или възложителите. В тези клаузи се 
посочват обхвата и естеството на 
възможните изменения или варианти, 
както и условията, при които те могат да 
се използват. Те не предвиждат 
изменения или варианти, които биха 
могли да променят общото естество на 
поръчката.

Or. es

Изменение 876
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 82 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Изменения на договора не се считат 
за съществени по смисъла на параграф 
1, когато са били предвидени в 
документите за обществената поръчка с 
ясни, точни и недвусмислени клаузи за 
преразглеждане на договора или 
варианти. В тези клаузи се посочват 
обхвата и естеството на възможните 
изменения или варианти, както и 
условията, при които те могат да се 
използват. Те не предвиждат изменения 
или варианти, които биха могли да 

5. Изменения на договора не се считат 
за съществени по смисъла на параграф 
1, когато са били предвидени в 
документите за обществената поръчка с 
ясни, точни и недвусмислени клаузи за 
преразглеждане на договора или 
варианти, както и под формата на 
клаузи за преразглеждане на цената 
или ценообразуването. В тези клаузи се 
посочват обхвата и естеството на 
възможните изменения или варианти, 
както и условията, при които те могат да 
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променят общото естество на поръчката. се използват. Те не предвиждат 
изменения или варианти, които биха 
могли да променят общото естество на 
поръчката.

Or. fr

Изменение 877
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 82 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възложителите публикуват в 
Официален вестник на Европейския 
съюз уведомление за такива 
изменения. Тези обявления съдържат 
информацията, посочена в 
приложение XVI, и се публикуват в 
съответствие с член 65.

заличава се

Or. en

Изменение 878
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 82 – параграф 7 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Възложителите не прибягват до 
изменения на поръчката в следните 
случаи:

7. Възложителите не прибягват до 
изменения на поръчката, когато 
изменението има за цел компенсиране 
на риск от увеличение на цените, 
който е бил хеджиран от 
изпълнителя.

Or. en
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Изменение 879
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 82 – параграф 7 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Възложителите не прибягват до
изменения на поръчката в следните 
случаи:

7. Възложителите не могат да се 
позовават на разпоредбите на 
настоящия член във връзка с
изменения на поръчката в следните 
случаи:

Or. fr

Обосновка

Пояснение на формулировката на разпоредбата от директивата, която е 
двусмислена.

Изменение 880
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 82 – параграф 7 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) когато измененията имат за цел 
отстраняване на недостатъци в 
работата на изпълнителя или 
последици, които могат да бъдат 
отстранени чрез прилагането на 
договорните задължения;

заличава се

Or. en

Обосновка

Представлява проблем, никой възложител не може лесно да се освободи от 
изискванията за изпълнение на задължение, възникващи от недостатъци в работата 
на изпълнителя с цел да избегне нова процедура за обществена поръчка.
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Изменение 881
Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 82 – параграф 7 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) когато измененията имат за цел 
отстраняване на недостатъци в 
работата на изпълнителя или 
последици, които могат да бъдат 
отстранени чрез прилагането на 
договорните задължения;

заличава се

Or. de

Обосновка

В случай на сложни проекти би било невъзможно да се пристъпи към прагматични 
изменения, които позволяват изпълнението на поръчката. Възлагащият орган би бил 
принуден да наложи по съдебен ред договорните задължения — неподходящи или дори 
технически невъзможни според случая — на изпълнителя, като по правило, единствено 
възлагащият орган определя недостатъка (който изпълнителят ще оспори). Това би 
довело до правна несигурност и закъснения при изпълнението на поръчката.

Изменение 882
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 82 – параграф 7 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато измененията имат за цел да 
компенсират риск от увеличение на 
цените, който е бил хеджиран от 
изпълнителя.

заличава се

Or. en

Изменение 883
Pablo Arias Echeverría
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Предложение за директива
Член 82 – параграф 7 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато измененията имат за цел да 
компенсират риск от увеличение на 
цените, който е бил хеджиран от 
изпълнителя.

б) когато измененията имат за цел да 
компенсират риск от увеличение на 
цените, който е бил хеджиран от 
изпълнителя без да се засягат 
случаите, когато независимо от 
разпоредбите на настоящия член, те 
възстановяват икономическото 
равновесие в договора.

Or. es

Изменение 884
Małgorzata Handzlik

Предложение за директива
Член 83

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 83 заличава се
Прекратяване на договорите
Държавите членки осигуряват на 
възложителите възможността при 
условията, определени от 
приложимото национално 
законодателство за договорите и 
задълженията, да прекратят договор 
за поръчка за строителство, 
доставки или услуги по време на 
неговия срок, когато е изпълнено едно 
от следните условия:
a) изключенията, предвидени в член 
21, престанат да се прилагат 
вследствие на частно участие в 
юридическото лице, на което е била 
възложена поръчката в 
съответствие с член 21, параграф 4;
б) изменение на договора за поръчката 
представлява ново възлагане по 
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смисъла на член 82;
в) Съдът на Европейския съюз 
установи в процедура съгласно член 
258 от Договора, че държава членка не 
изпълнява своите задължения по 
Договорите поради факта, че 
възложител от тази държава членка 
е възложил въпросната поръчка, без 
да изпълнява своите задължения по 
Договорите и настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

Подобна разпоредба не е необходима в законодателството на ЕС относно 
обществените поръчки. Нацоналното законодателство може в достатъчна степен 
да уреди този въпрос.

Изменение 885
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 83 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изключенията, предвидени в член 21, 
престанат да се прилагат вследствие на 
частно участие в юридическото лице, на 
което е била възложена поръчката в 
съответствие с член 21, параграф 4;

а) изключенията, предвидени в член 21, 
престанат да се прилагат вследствие на 
частно участие в юридическото лице, на 
което е била възложена поръчката в 
съответствие с член 21;

Or. fr

Обосновка

Не е оправдано да се ограничава тази разпоредба относно прекратяването на 
обществените поръчки единствено до договори за хоризонтално сътрудничество 
(член 21, параграф 4). Тя следва да се прилага за всички случаи, предвидени в член 21 
(вътрешни, съвместни вътрешни).
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Изменение 886
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 83 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изменение на договора за поръчката 
представлява ново възлагане по 
смисъла на член 82;

заличава се

Or. es

Изменение 887
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 83 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Съдът на Европейския съюз 
установи в процедура съгласно член 
258 от Договора, че държава членка не 
изпълнява своите задължения по 
Договорите поради факта, че 
възложител от тази държава членка 
е възложил въпросната поръчка, без 
да изпълнява своите задължения по 
Договорите и настоящата 
директива.

заличава се

Or. en

Изменение 888
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 83 – алинея 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Съдът на Европейския съюз 
установи в процедура съгласно член 
258 от Договора, че държава членка не 
изпълнява своите задължения по 
Договорите поради факта, че 
възложител от тази държава членка 
е възложил въпросната поръчка, без 
да изпълнява своите задължения по 
Договорите и настоящата 
директива.

заличава се

Or. es

Изменение 889
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 83 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Съдът на Европейския съюз установи 
в процедура съгласно член 258 от 
Договора, че държава членка не 
изпълнява своите задължения по 
Договорите поради факта, че 
възложител от тази държава членка е 
възложил въпросната поръчка, без да 
изпълнява своите задължения по 
Договорите и настоящата директива.

в) Съдът на Европейския съюз установи 
в процедура съгласно член 258 от 
Договора, че държава членка не 
изпълнява своите задължения по 
Договорите поради факта, че 
възложител от тази държава членка е 
възложил въпросната поръчка, без да 
изпълнява своите задължения по 
Договорите и настоящата директива.
Изпълнител, който не е знаел за 
закононарушението от страна на 
възлагащия орган, може да иска 
компенсация за загубите, претърпени 
в резултат от прекратяването на 
договора. 

Or. de

Обосновка

Изпълнител, който не е знаел за закононарушението от страна на възлагащия орган, 
следва да може да иска компенсация за всички загуби, претърпени, тъй като е смятал, 
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че договорът ще бъде изпълнен и/или всички претърпени загуби.

Изменение 890
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 83 –  алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато в резултат от 
последователни изменения, които са 
извън контрола на оферента, 
изпълнението на обществената 
поръчка стане невъзможно, с 
изключение на блокиране на 
непропорционални инвестиции, 
държавите членки гарантират, че 
оферентите могат, при условия, 
определени от приложимото 
национално договорно 
законодателство:
a) да поискат компенсации за всяка 
допълнителна услуга, необходима за 
изпълнението на поръчката;
б)  да поискат прекратяване на 
договора.

Or. en

Изменение 891
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 83 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки разполагат с 
широка оперативна 
самостоятелност по отношение на 
организирането на избора на 
доставчиците на услуги по начин, 
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който сметнат за най-целесъобразен; 
те са свободни да предоставят 
социални или други обществени услуги 
сами или да организират 
предоставянето им по друг начин, 
който не включва възлагането на 
обществени поръчки, при условие, че 
уредбата е в съгласие с основните 
принципи на прозрачност и 
недискриминация.

Or. de

Изменение 892
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 83а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Article 83a
Контрол на изпълнението на 

поръчката и регистър на неспазване
1. Възложителите могат да 
контролират изпълнението на 
поръчката, възложена на 
изпълнителя, и на определен етап от 
срока на поръчката да извършат 
оценка на изпълнението, използвайки 
метод, основан на обективни и 
измерими критерии и прилаган по 
системен, последователен и 
прозрачен начин. Всяка оценка на 
изпълнението се свежда до знанието 
на съответния изпълнител, който 
има възможността в разумен срок да 
оспори данните и да получи съдебна 
защита.
2. Когато се извърши оценка в 
съответствие с параграф 1 и се 
установи, че икономически оператор 
или подизпълнител, определен от 
икономическия оператор за тази 
поръчка, е демонстрирал значителни 
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или постоянни недостатъци при 
изпълнението на съществено 
изискване в поръчката и 
икономическият оператор не оспорва 
констатациите или възраженията 
на икономическия оператор не са 
били потвърдени чрез искане за 
съдебна защита, възложителят 
съобщава фактическите данни и 
необходимите подробности, свързани 
с оценката на надзорните и 
административните органи, 
посочени в членове 93 и 97.
3. В този случай икономическият 
оператор се вписва в официален 
регистър на неспазване, поддържан 
от надзорните и 
административните органи, 
посочени в членове 93 и 97.
4.  Държавите членки гарантират, че 
възложителите могат лесно да 
получат достъп до официалните 
регистри на неспазване, както и да 
получат информация и помощ с оглед 
прилагането на настоящия член чрез 
съдействието, предоставено от 
надзорните и административните 
органи, упоменати в членове 93, 96 и 
97.

Or. en

Изменение 893
Frank Engel, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 84

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 84 заличава се
Възлагане на поръчки за социални и 
други специфични услуги
Поръчки за социални и други 
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специфични услуги, изброени в 
приложение XVIІ, се възлагат в 
съответствие с настоящата глава, 
когато стойността на поръчките е 
по-голяма или равна на прага, посочен 
в член 12, буква в).

Or. en

Обосновка

Свързано с възстановяването на разграничението между услуги А и Б.

Изменение 894
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 84 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поръчки за социални и други 
специфични услуги, изброени в 
приложение XVIІ, се възлагат в 
съответствие с настоящата глава, когато 
стойността на поръчките е по-голяма 
или равна на прага, посочен в член 12, 
буква в).

Поръчки за социални и други 
специфични услуги, изброени в 
приложение XVIІа(Б), се възлагат в 
съответствие с настоящата глава, когато 
стойността на поръчките е по-голяма 
или равна на прага, посочен в член 12, 
буква в).

Or. fr

Изменение 895
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 84 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поръчки за социални и други 
специфични услуги, изброени в 
приложение XVIІ, се възлагат в 
съответствие с настоящата глава, когато 
стойността на поръчките е по-голяма 

Без да се засяга свободата на 
държавите членки и/или 
възложителите да предоставят 
социални и други специфични услуги и 
да ги организират по начин, който не 
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или равна на прага, посочен в член 12, 
буква в).

включва възлагането на обществена 
поръчка, поръчки за социални и други 
специфични услуги, изброени в 
приложение XVIІ, се възлагат в 
съответствие с настоящата глава, когато 
стойността на поръчките е по-голяма 
или равна на прага, посочен в член 12, 
буква в)

Or. fr

Изменение 896
Frank Engel, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 85

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 85 заличава се
Публикуване на обявления
1. Възложителите, възнамеряващи да 
възложат поръчка за посочените в 
член 84 услуги, оповестяват своето 
намерение с обявление за поръчка.
2. Възложителите, възложили 
поръчка за посочените в член 84 
услуги, оповестяват резултатите с 
обявление за възложена поръчка.
3. Обявленията по параграфи 1 и 2 
съдържат информацията, посочена в 
приложение XVIII, в съответствие 
със стандартните образци. 
Стандартните образци се 
установяват от Комисията. Тези 
изпълнителни актове се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране съгласно член 100.
4. Обявленията, посочени в параграфи 
1 и 2, се публикуват в съответствие с 
член 65.

Or. en
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Обосновка

Свързано с възстановяването на разграничението между услуги А и Б.

Изменение 897
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 85 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Възложителите, възнамеряващи да 
възложат поръчка за посочените в 
член 84 услуги, оповестяват своето 
намерение с обявление за поръчка.

заличава се

Or. en

Обосновка

Специфичното третиране на услугите е обосновано, само ако се прилага за всички 
услуги от един и същ характер — правните услуги, поддържащи същите принципи за 
поверителност, не следва да бъдат дискриминирани.

Изменение 898
Peter Simon

Предложение за директива
Член 85 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

242. Възложителите, възнамеряващи 
да възложат поръчка за посочените в 
член 84 услуги, оповестяват своето 
намерение с обявление за поръчка.

заличава се

Or. de

Изменение 899
Heide Rühle
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Предложение за директива
Член 85 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Обявленията по параграфи 1 и 2 
съдържат информацията, посочена в 
приложение XVIII, в съответствие 
със стандартните образци. 
Стандартните образци се 
установяват от Комисията. Тези 
изпълнителни актове се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране съгласно член 100.

заличава се

Or. en

Изменение 900
Peter Simon

Предложение за директива
Член 85 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Обявленията по параграфи 1 и 2
съдържат информацията, посочена в 
приложение XVIII, в съответствие със 
стандартните образци. Стандартните 
образци се установяват от 
Комисията. Тези изпълнителни 
актове се приемат в съответствие с 
процедурата по консултиране 
съгласно член 100.

3. Обявленията по параграф 2 съдържат 
информацията, посочена в приложение 
XVIII, в съответствие със стандартните 
образци.

Or. de

Изменение 901
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 85 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Обявленията по параграфи 1 и 2
съдържат информацията, посочена в 
приложение XVIII, в съответствие със 
стандартните образци. Стандартните 
образци се установяват от Комисията. 
Тези изпълнителни актове се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране съгласно член 100.

3. Обявлението по параграф 2
съдържа информацията, посочена в 
приложение XVIII, в съответствие със 
стандартните образци. Стандартният 
образец се установява от Комисията. 
Тези изпълнителни актове се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране съгласно член 100.

Or. en

Изменение 902
Peter Simon

Предложение за директива
Член 85 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Обявленията, посочени в параграфи 1 
и 2, се публикуват в съответствие с член 
65.

4. Обявленията, посочени в параграф 2, 
се публикуват в съответствие с член 65.

Or. de

Изменение 903
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 85 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Обявленията, посочени в параграфи 1
и 2, се публикуват в съответствие с член 
65.

4. Обявленията, посочени в параграф 1, 
се публикуват в съответствие с член 65.

Or. en
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Изменение 904
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 85 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Обявленията, посочени в параграфи 
1 и 2, се публикуват в съответствие с 
член 65.

4. Обявлението, посочено в параграф 
2, се публикува в съответствие с член 
65.

Or. en

Изменение 905
Frank Engel, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 86

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 86 заличава се
Принципи на възлагане на поръчките
1. Държавите членки въвеждат 
подходящи процедури за възлагане на 
поръчки съгласно настоящата глава, 
като осигуряват пълно съответствие 
с принципите на прозрачност и 
равнопоставеност на 
икономическите оператори и 
позволяват на възложителите да се 
съобразяват със спецификата на 
въпросните услуги.
2. Държавите членки осигуряват на 
възложителите правото да се 
съобразяват с необходимостта от 
осигуряване на качеството, 
непрекъснатото изпълнение, 
достъпността, предлагането и 
изчерпателността на услугите, 
специфичните потребности на 
различните категории потребители, 
приобщаването и осигуряването на 
възможности за потребителите и 
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иновациите. Държавите членки 
могат също така да предвидят 
изборът на доставчика на услугите да 
не се прави единствено въз основа на 
цената за осигуряване на услугата.

Or. en

Обосновка

Свързано с възстановяването на разграничението между услуги А и Б.

Изменение 906
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 86 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки въвеждат 
подходящи процедури за възлагане на 
поръчки съгласно настоящата глава, 
като осигуряват пълно съответствие 
с принципите на прозрачност и 
равнопоставеност на 
икономическите оператори и 
позволяват на възложителите да се 
съобразяват със спецификата на 
въпросните услуги.

заличава се

Or. en

Изменение 907
Peter Simon

Предложение за директива
Член 86 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки въвеждат 
подходящи процедури за възлагане на 
поръчки съгласно настоящата глава, 

заличава се
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като осигуряват пълно съответствие 
с принципите на прозрачност и 
равнопоставеност на 
икономическите оператори и 
позволяват на възложителите да се 
съобразяват със спецификата на 
въпросните услуги.

Or. de

Изменение 908
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 86 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки въвеждат 
подходящи процедури за възлагане на 
поръчки съгласно настоящата глава, 
като осигуряват пълно съответствие 
с принципите на прозрачност и 
равнопоставеност на икономическите 
оператори и позволяват на 
възложителите да се съобразяват със 
спецификата на въпросните услуги.

1. Държавите членки въвеждат правила
за възлагане на поръчки съгласно 
настоящата глава, като вземат предвид
принципите на прозрачност и 
равнопоставеност на икономическите 
оператори. Правилата са съобразени
със спецификата на въпросните услуги.

Or. en

Изменение 909
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 86 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки осигуряват на 
възложителите правото да се 
съобразяват с необходимостта от 
осигуряване на качеството, 
непрекъснатото изпълнение, 
достъпността, предлагането и 

2. Държавите членки осигуряват на 
възложителите правото да се 
съобразяват с необходимостта от 
осигуряване на качеството, 
непрекъснатото изпълнение, 
достъпността, предлагането и 
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изчерпателността на услугите, 
специфичните потребности на 
различните категории потребители, 
приобщаването и осигуряването на 
възможности за потребителите и 
иновациите. Държавите членки могат 
също така да предвидят изборът на 
доставчика на услугите да не се прави 
единствено въз основа на цената за 
осигуряване на услугата.

изчерпателността на услугите, 
специфичните потребности на 
различните категории потребители, 
приобщаването и осигуряването на 
възможности за потребителите и 
иновациите.

Or. en

Изменение 910
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 86 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки осигуряват на 
възложителите правото да се 
съобразяват с необходимостта от 
осигуряване на качеството, 
непрекъснатото изпълнение, 
достъпността, предлагането и 
изчерпателността на услугите, 
специфичните потребности на 
различните категории потребители, 
приобщаването и осигуряването на 
възможности за потребителите и 
иновациите. Държавите членки могат 
също така да предвидят изборът на 
доставчика на услугите да не се прави 
единствено въз основа на цената за 
осигуряване на услугата.

2. Държавите членки осигуряват на 
възлагащите органи правото да се 
съобразяват с необходимостта от 
осигуряване на високо качество, 
непрекъснатото изпълнение, 
достъпността, поносимостта на 
цените, предлагането и 
изчерпателността на услугите, 
специфичните потребности на 
различните категории потребители, 
включително уязвими групи хора и 
такива в неравностойно положение,
приобщаването и осигуряването на 
възможности за потребителите и 
иновациите. Държавите членки 
предвиждат изборът на доставчика на 
услугите да не се прави единствено въз 
основа на цената за осигуряване на 
услугата, а да се вземат предвид 
изброените по-горе критерии за 
качество и устойчивост на 
социалните услуги.

Or. de



PE492.870v02-00 120/196 AM\909614BG.doc

BG

Изменение 911
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Предложение за директива
Член 86 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите членки гарантират, 
че възлагащите органи са изцяло 
платежоспособни в отношенията си 
с икономическите оператори и че 
въпросните органи предварително 
създават подходящ инструмент за 
осигуряване кредита на оператора.

Or. it

Обосновка

Продължителното състояние на неплатежоспособност на публичните органи във 
връзка с частни предприятия, които са извършвали строителство и услуги, не може 
повече да бъде толерирано. Създаването на подходящ инструмент за гаранции за 
осигуряване на дълга към икономическия оператор след приключването на работата 
би могло да представлява изключително ценен инструмент за гаранции за 
заплащането.

Изменение 912
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 86 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите членки и/или 
възлагащите органи гарантират, че 
икономическите оператори спазват 
задълженията, свързани със 
социалните и трудовоправни условия 
като здравословни и безопасни 
условия на труд, социална сигурност и 
условия на работното място, както 
са предвидени в законодателството 
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на ЕС и националното 
законодателство, подзаконови или 
административноправни разпоредби, 
арбитражни решения, колективни 
споразумения и договори и 
разпоредбите на международното 
трудово право, изброени в приложение 
XIV, които действат на мястото, 
където се извършва строителството, 
услугата или доставката; Тези 
задължения се прилагат и в 
трансгранични случаи, когато 
работници от една държава членка 
предоставят услуги в друга държава 
членка.

Or. de

Изменение 913
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 86 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Държавите членки гарантират, 
че разпоредбите относно 
подизпълнението, предвидени в член 
81, се спазват.

Or. de

Изменение 914
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 86 – параграф 2в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Когато избират доставчика на 
услугата, държавите членки могат да 
вземат предвид запазените поръчки, 
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предвидени в член 31.

Or. de

Изменение 915
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 86 – параграф 2г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2г. Възлагащите органи могат да 
запазят определени поръчки за 
организации с нестопанска цел, които 
са специализирани в предоставянето 
на социални услуги, при условие, че се 
спазват основните принципи за 
прозрачност и равно третиране.

Or. de

Изменение 916
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 86 – параграф 2д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2д. Държавите членки гарантират, 
че основанията за изключване, 
предвидени в член 55 от Директива 
2004/18/EО се прилагат.

Or. de

Изменение 917
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 89 – параграф 2 – алинея 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато разкриването на информация
за резултата от конкурса би попречило 
на правоприлагането или би 
противоречало по друг начин на 
обществения интерес или би увредило 
законни търговски интереси на 
конкретен публичен или частен 
икономически оператор, включително 
интересите на икономическия 
оператор, на когото е възложена 
поръчката, или би накърнило 
лоялната конкуренция между 
икономическите оператори, такава 
информация може да не се публикува.

Информацията за резултата от 
конкурса се разкрива, освен ако 
разкриването й би попречило на 
правоприлагането или би противоречало 
по друг начин на обществения интерес.

Or. en

Изменение 918
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Дял 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

УПРАВЛЕНИЕ ПРИЛАГАНЕ, ДОКЛАДВАНЕ И 
АДМИНИСТРАТИВНО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО

Or. en

Изменение 919
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 92 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с Директива 
92/13/ЕИО на Съвета държавите 

1. С цел ефективно да осигурят 
точното и ефикасно прилагане, 
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членки осигуряват точното прилагане 
на настоящата директива чрез 
ефективни, достъпни и прозрачни 
механизми, които допълват 
съществуващата система за 
преразглеждане на решенията, взети 
от възложителите.

държавите членки гарантират, че поне 
задачите, предвидени в настоящия 
член се изпълняват от един или 
повече органи или структури. Те 
посочват пред Комисията всички 
органи или структури, компетентни 
по тези задачи.

Or. en

Изменение 920
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 92 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират на 
възлагащите органи възможност за 
лесно получаване на информация и 
съдействие по отношение на 
прилагането на настоящия член 
посредством надзорните и 
административните органи, 
посочени в членове 93 и 97.

Or. de

Изменение 921
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 92 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите членки гарантират, 
че прилагането на правилата за 
възлагане на обществени поръчки се 
следи, включително изпълнението на 
проекти, съфинансирани от Съюза, с 
оглед откриване на заплахи за 
финансовите интереси на Съюза. 
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Това следене се използва за 
предотвратяване, откриване и 
подходящо докладване на 
евентуалните случаи на измама, 
корупция, конфликт на интереси и 
други сериозни нередности.
Когато надзорните органи или 
структури установят специфични 
нарушения или системни проблеми, 
те са оправомощени да отнасят тези 
проблеми до националните одитни 
органи, съдилища или трибунали или 
други подходящи органи или 
структури, като омбудсмана, 
националните парламенти или 
техните комисии.

Or. en

Изменение 922
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 92 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Резултатите от дейностите по 
следенето в съответствие с параграф 
2 се предоставят на обществеността 
чрез подходящи средства за 
информация. По-специално 
държавите членки публикуват най-
малко веднъж на две години преглед на 
най-честите източници на 
неправилно прилагане или на правна 
несигурност, включително възможни 
структурни или повтарящи се 
проблеми при прилагането на 
правилата, възможни случаи на 
измами по-долу и друго незаконно 
поведение.
Държавите членки предават на 
Комисията на всеки две години общ 
преглед на техните национални 
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политики за устойчиво развитие в 
сферата на обществените поръчки, 
които описват съответните 
национални планове за действие и 
инициативи, и когато е известно, 
тяхното практическо прилагане. Те 
посочват също процента на 
успеваемост на МСП в областта на 
обществените поръчки; ако той е по-
нисък от 50 % по отношение на 
стойността на поръчките, 
възложени на МСП, държавите 
членки посочват дали има налични 
инициативи за увеличаване на този 
процент на успеваемост.
Въз основа на получените данни 
Комисията редовно издава доклад за 
изпълнението и най-добрите 
практики на тези политики в 
рамките на вътрешния пазар.

Or. en

Изменение 923
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 92 – алинея 1в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. На всяко лице или орган, които 
нямат достъп процедурите за 
преразглеждане в съответствие с 
Директива 92/13/ЕИО на Съвета, се 
дава възможност да посочат 
евентуални нарушения на 
настоящата директива на 
компетентния орган или структура, 
които надлежно разглеждат всяка 
достатъчно обоснована жалба и 
предприемат подходящи мерки, 
определени от правомощията и 
компетенциите, предвидени в 
националното законодателство.
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Or. en

Изменение 924
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 92 – параграф 1г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1г. Държавите членки гарантират, че 
за подпомагане на възлагащите органи 
и на икономическите оператори при 
правилното прилагане на правилата 
на Съюза за обществените поръчки са 
на разположение безплатно указания 
за тълкуването и прилагането на 
правото на Съюза в областта на 
обществените поръчки.

Or. en

Изменение 925
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 92 – параграф 1д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1д. Държавите членки, без да се 
засягат общите процедури и методи 
на работа, установени от Комисията 
за нейната комуникация и контакти 
с държавите членки, определят звено 
за контакт за сътрудничество с 
Комисията по отношение на 
прилагането на правото на Съюза и 
изпълнението на бюджета от страна 
на Съюза въз основа на член 17 от 
Договора за Европейския съюз и 
член 317 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз.
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Or. en

Изменение 926
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 92 – параграф 1e (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1е. Възлагащите органи, поне за срока 
на поръчката, съхраняват копия от 
всички сключени поръчки на 
стойност равна или по-голяма от:
а) 1 000 000 EUR в случаите на 
обществени поръчки за доставка или 
услуги;
б) 10 000 000 EUR при обществени 
поръчки за строителство.
Те предоставят достъп до тези 
поръчки в съответствие с 
приложимите правила относно 
достъпа до документи и защитата на 
данните.

Or. en

Изменение 927
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 92а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 92а
Когато е установено, че 
икономически оператор или 
подизпълнител, на който е възложено 
изпълнението на поръчка, е 
демонстрирал значителни или 
трайни недостатъци при 
изпълнението на съществено 
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изискване по поръчката, възлагащият 
орган съобщава фактите и 
необходимите подробности на 
надзорните и административните 
органи, посочени в членове 93 и 97.

Or. de

Изменение 928
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 92а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 92а
Регистър на неспазване

1. Ако икономически оператор наруши 
условията, определени в поръчката, 
по-специално по отношение на 
социалната закрила и защитата на 
заетостта, условията на труд и 
подизпълнителите, това се вписва в 
регистър на неспазване на правилата 
за обществените поръчки.
2. Регистърът на неспазване редовно 
се обработва и актуализира от 
надзорните и административните 
органи, посочени в член 93. 
Възложителите имат правото и 
задължението да се консултират с 
регистъра преди възлагане на 
обществена поръчка.

Or. en

Изменение 929
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 92б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 92б
Регистър на неспазване

Ако икономически оператор наруши 
условията, определени в поръчката, 
по-специално по отношение на 
социалната закрила и защитата на 
заетостта, условията на труд и 
подизпълнителите, името му се 
вписва в регистър на неспазване. 
Включването в регистър на 
неспазване е основание за изключване.

Or. de

Изменение 930
Предложение за директива
Член 93

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 93 Членът се заличава.

Or. nl

Изменение 931
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 93

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 93 заличава се
Публичен надзор
1. Държавите членки определят един 
независим орган, отговарящ за 
надзора и съгласуването на 
дейностите по изпълнението 
(наричан по-нататък „надзорния 
орган“). Държавите членки 
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информират Комисията за органа, 
който са определили.
Всички възложители са обект на 
такъв надзор. 
2. По отношение на компетентните 
органи, участващи в дейностите по 
изпълнението, се установява 
организация, която предотвратява 
конфликтите на интереси. 
Системата за публичен надзор е 
прозрачна. За тази цел се публикуват 
всички документи с указания и 
становища, както и годишен доклад, 
илюстриращ изпълнението и 
прилагането на правилата по 
настоящата директива.
Годишният доклад включва:
а) данни за процента на успех на 
малките и средните предприятия 
(МСП) в поръчките; когато 
процентът е по-нисък от 50 % по 
отношение на стойностите на 
поръчките, възложени на МСП, в 
доклада се представя анализ на 
причините за това;
б) глобален преглед на изпълнението 
на политиката за устойчиво 
развитие в сферата на обществените 
поръчки, включително на 
процедурите, отчитащи 
съображенията, свързани с 
опазването на околната среда, 
социалното приобщаване, 
включително достъпността за лица с 
увреждания, или насърчаването на 
иновациите;
в) централизирани данни за 
докладваните случаи на измама, 
корупция, конфликт на интереси и 
други сериозни нередности в 
областта на обществените поръчки, 
включително такива, които засягат 
проекти, съфинансирани от бюджета 
на Съюза.
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3. Надзорният орган отговаря за:
а) проследяването на прилагането на 
правилата за възлагане на 
обществени поръчки и свързаната с 
тях практика от страна на 
възложителите и особено от страна 
на централните органи за покупки;
б) осигуряването на правни 
консултации на възложителите по 
тълкуването на правилата и 
принципите за възлагане на 
обществени поръчки и по 
прилагането на правилата за 
възлагане на обществени поръчки в 
специфични случаи;
в) издаването по своя инициатива на 
становища и указания по въпроси от 
общ интерес по отношение на 
тълкуването и прилагането на 
правилата за възлагане на 
обществени поръчки, по постоянно 
повтарящи се въпроси и по системни 
трудности, свързани с прилагането 
на правилата за възлагане на 
обществени поръчки, в светлината на 
разпоредбите на настоящата 
директива и на съответната съдебна 
практика на Съда на Европейския 
съюз;
г) установяване и прилагане на 
всеобхватна и действаща система за 
предупреждение („червен флаг“) за 
предотвратяване, откриване и 
подходящо докладване на случаи на 
измами, корупция, конфликти на 
интереси и други сериозни нередности 
във връзка с обществените поръчки;
д) привличането на вниманието на 
националните компетентни 
институции, включително 
одитиращите органи, към установени 
конкретни нарушения и към 
системни проблеми;
е) разглеждането на жалби от 
граждани и стопански субекти 
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относно прилагането на правилата за 
възлагане на обществени поръчки в 
конкретни случаи и предоставянето 
на анализа на компетентните 
възложители, които се задължават 
да се съобразят с него при своите 
решения или когато не се съобразяват 
с анализа – да обяснят причините за 
неговото пренебрегване;
ж) следенето на решенията, взети от 
националните съдилища и органи 
вследствие на решение на Съда на 
Европейския съюз въз основа на член 
267 от Договора или на 
констатациите на Европейската 
сметна палата, установяващи 
нарушения на правилата на Съюза за 
възлагане на обществени поръчки, 
свързани с проекти, съфинансирани 
от Съюза; надзорният орган докладва 
на Европейската служба за борба с 
измамите за всякакви нарушения на 
процедурите на Съюза в областта на 
обществените поръчки, когато те се 
отнасят до договори, пряко или 
косвено финансирани от Европейския 
съюз.
Задълженията, посочени в точка д), 
се прилагат без да се засяга 
упражняването на правата за 
обжалване по националното право 
или по системата, установена въз 
основа на Директива 92/13/ЕИО.
Държавите членки са задължени да 
осигурят правомощия на надзорния 
орган да сезира компетентния по 
националното право орган за 
обжалване на решенията на 
възложителите при нарушение, 
открито в хода на неговата дейност 
по следене на изпълнението и 
предоставяне на правни консултации.
4. Без да се засягат общите процедури 
и методи на работа, установени от 
Комисията за нейната комуникация и 
контакти с държавите членки, 
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надзорният орган действа като 
специално звено за контакт за 
Комисията, когато тя следи за 
прилагането на правото на Съюза и 
изпълнението на бюджета от Съюза 
въз основа на член 17 от Договора за 
Европейския съюз и член 317 от 
Договора за функциониране на 
Европейския съюз. Органът докладва 
на Комисията всяко нарушение на 
настоящата директива при 
процедури за възлагане на обществени 
поръчки, пряко или косвено 
финансирани от Съюза.
Комисията може по-специално да 
отнесе към надзорния орган отделни 
случаи, при които все още не е 
сключен договор или все още има 
възможност за стартиране на 
процедура по преразглеждане. Тя 
може също така да повери на 
надзорния орган дейностите по 
проследяването, необходими за 
осигуряване на изпълнението на 
мерките, с които държавите членки 
са се ангажирали, за да се отстрани 
нарушение на правилата и 
принципите на Съюза за възлагане на 
обществени поръчки, установени от 
Комисията.
Комисията може да изиска от
надзорния орган да анализира 
предполагаемите нарушения на 
правилата на Съюза в областта на 
обществените поръчки, които 
засягат проекти, съфинансирани от 
бюджета на Съюза. Комисията може 
да възложи на надзорния орган да 
проследява някои случаи и да осигури, 
че компетентните национални 
органи, следващи инструкциите, 
вземат подходящи мерки спрямо 
нарушенията на правилата на Съюза 
в областта на обществените 
поръчки, засягащи съфинансирани 
проекти
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5. Действията по проверка и 
правоприлагане, извършвани от 
надзорния орган, за да гарантира 
съответствието на решенията на 
възложителите с настоящата 
директива и общите принципи на 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, не заменят и не 
предопределят институционалната 
роля на Комисията като „пазител на 
Договора“. Когато Комисията реши 
да отнесе разглеждането на отделен 
случай, тя си запазва и правото да се 
намеси съгласно правомощията, 
предоставени й от Договора.
6. Възлагащите органи представят на 
националния надзорен орган пълния 
текст на всички сключени договори 
на стойност равна или по-голяма от:
a) 1 000 000 EUR в случаите на 
поръчки за доставка или услуги;
б) 10 000 000 EUR при поръчки за 
строителство.
7. Без да се засяга националното 
законодателство относно достъпа до 
информация и в съответствие с 
националното и европейското 
законодателство в областта на 
защитата на данните, надзорният 
орган в отговор на писмена молба дава 
неограничен, пълен, пряк и безплатен 
достъп до сключените договори, 
посочени в параграф 6. Може обаче да 
бъде отказан достъп до някои части 
от договорите, когато тяхното 
разкриване би могло да накърни 
законните търговски интереси на 
икономическите оператори, било то 
публични или частни, или може да 
наруши честната конкуренция между 
тях.
Достъпът до части, които могат да 
бъдат оповестени, се дава в разумен 
срок и не по-късно от 45 дни от 
датата на молбата. 
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Кандидатите, подаващи молба за 
достъп до договора, не е необходимо 
да доказват пряк или косвен интерес 
от съответния договор. Получателят 
на информацията има право да я 
оповести публично.
8. В годишния доклад, посочен в 
параграф 2, се включва обобщение на 
всички дейности, извършени от 
надзорния орган в съответствие с 
параграфи 1-7. 

Or. en

Изменение 932
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 93

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 93 заличава се
Публичен надзор
1. Държавите членки определят един 
независим орган, отговарящ за 
надзора и съгласуването на 
дейностите по изпълнението 
(наричан по-нататък „надзорния 
орган“). Държавите членки 
информират Комисията за органа, 
който са определили.
Всички възложители са обект на 
такъв надзор. 
2. По отношение на компетентните 
органи, участващи в дейностите по 
изпълнението, се установява 
организация, която предотвратява 
конфликтите на интереси. 
Системата за публичен надзор е 
прозрачна. За тази цел се публикуват 
всички документи с указания и 
становища, както и годишен доклад, 
илюстриращ изпълнението и 
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прилагането на правилата по 
настоящата директива.
Годишният доклад включва:
а) данни за процента на успех на 
малките и средните предприятия 
(МСП) в поръчките; когато 
процентът е по-нисък от 50 % по 
отношение на стойностите на 
поръчките, възложени на МСП, в 
доклада се представя анализ на 
причините за това;
б) глобален преглед на изпълнението 
на политиката за устойчиво 
развитие в сферата на обществените 
поръчки, включително на 
процедурите, отчитащи 
съображенията, свързани с 
опазването на околната среда, 
социалното приобщаване, 
включително достъпността за лица с 
увреждания, или насърчаването на 
иновациите;
в) централизирани данни за 
докладваните случаи на измама, 
корупция, конфликт на интереси и 
други сериозни нередности в 
областта на обществените поръчки, 
включително такива, които засягат 
проекти, съфинансирани от бюджета 
на Съюза.
3. Надзорният орган отговаря за:
a) проследяването на прилагането на 
правилата за възлагане на 
обществени поръчки и свързаната с 
тях практика от страна на 
възложителите и особено от страна 
на централните органи за покупки;
б) осигуряването на правни 
консултации на възложителите по 
тълкуването на правилата и 
принципите за възлагане на 
обществени поръчки и по 
прилагането на правилата за 
възлагане на обществени поръчки в 
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специфични случаи;
в) издаването по своя инициатива на 
становища и указания по въпроси от 
общ интерес по отношение на 
тълкуването и прилагането на 
правилата за възлагане на 
обществени поръчки, по постоянно 
повтарящи се въпроси и по системни 
трудности, свързани с прилагането 
на правилата за възлагане на 
обществени поръчки, в светлината на 
разпоредбите на настоящата 
директива и на съответната съдебна 
практика на Съда на Европейския 
съюз;
г) установяване и прилагане на 
всеобхватна и действаща система за 
предупреждение („червен флаг“) за 
предотвратяване, откриване и 
подходящо докладване на случаи на 
измами, корупция, конфликти на 
интереси и други сериозни нередности 
във връзка с обществените поръчки;
д) привличането на вниманието на 
националните компетентни 
институции, включително 
одитиращите органи, към установени 
конкретни нарушения и към 
системни проблеми;
е) разглеждането на жалби от 
граждани и стопански субекти 
относно прилагането на правилата за 
възлагане на обществени поръчки в 
конкретни случаи и предоставянето 
на анализа на компетентните 
възложители, които се задължават 
да се съобразят с него при своите 
решения или когато не се съобразяват 
с анализа – да обяснят причините за 
неговото пренебрегване;
ж) следенето на решенията, взети от 
националните съдилища и органи 
вследствие на решение на Съда на 
Европейския съюз въз основа на член 
267 от Договора или на 
констатациите на Европейската 
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сметна палата, установяващи 
нарушения на правилата на Съюза за 
възлагане на обществени поръчки, 
свързани с проекти, съфинансирани 
от Съюза; надзорният орган докладва 
на Европейската служба за борба с 
измамите за всякакви нарушения на 
процедурите на Съюза в областта на 
обществените поръчки, когато те се 
отнасят до договори, пряко или 
косвено финансирани от Европейския 
съюз.
Задълженията, посочени в точка д), 
се прилагат без да се засяга 
упражняването на правата за 
обжалване по националното право 
или по системата, установена въз 
основа на Директива 92/13/ЕИО.
Държавите членки са задължени да 
осигурят правомощия на надзорния 
орган да сезира компетентния по 
националното право орган за 
обжалване на решенията на 
възложителите при нарушение, 
открито в хода на неговата дейност 
по следене на изпълнението и 
предоставяне на правни консултации.
4. Без да се засягат общите процедури 
и методи на работа, установени от 
Комисията за нейната комуникация и 
контакти с държавите членки, 
надзорният орган действа като 
специално звено за контакт за 
Комисията, когато тя следи за 
прилагането на правото на Съюза и 
изпълнението на бюджета от Съюза 
въз основа на член 17 от Договора за 
Европейския съюз и член 317 от 
Договора за функциониране на 
Европейския съюз. Органът докладва 
на Комисията всяко нарушение на 
настоящата директива при 
процедури за възлагане на обществени 
поръчки, пряко или косвено 
финансирани от Съюза.
Комисията може по-специално да 
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отнесе към надзорния орган отделни 
случаи, при които все още не е 
сключен договор или все още има 
възможност за стартиране на 
процедура по преразглеждане. Тя 
може също така да повери на 
надзорния орган дейностите по 
проследяването, необходими за 
осигуряване на изпълнението на 
мерките, с които държавите членки 
са се ангажирали, за да се отстрани 
нарушение на правилата и 
принципите на Съюза за възлагане на 
обществени поръчки, установени от 
Комисията.
Комисията може да изиска от 
надзорния орган да анализира 
предполагаемите нарушения на 
правилата на Съюза в областта на 
обществените поръчки, които 
засягат проекти, съфинансирани от 
бюджета на Съюза. Комисията може 
да възложи на надзорния орган да 
проследява някои случаи и да осигури, 
че компетентните национални 
органи, следващи инструкциите, 
вземат подходящи мерки спрямо 
нарушенията на правилата на Съюза 
в областта на обществените 
поръчки, засягащи съфинансирани 
проекти
5. Действията по проверка и 
правоприлагане, извършвани от 
надзорния орган, за да гарантира 
съответствието на решенията на 
възложителите с настоящата 
директива и общите принципи на 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, не заменят и не 
предопределят институционалната 
роля на Комисията като „пазител на 
Договора“. Когато Комисията реши 
да отнесе разглеждането на отделен 
случай, тя си запазва и правото да се 
намеси съгласно правомощията, 
предоставени й от Договора.
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6. Възлагащите органи представят на 
националния надзорен орган пълния 
текст на всички сключени договори 
на стойност равна или по-голяма от:
a) 1 000 000 EUR в случаите на 
поръчки за доставка или услуги;
б) 10 000 000 EUR при поръчки за 
строителство.
7. Без да се засяга националното 
законодателство относно достъпа до 
информация и в съответствие с 
националното и европейското 
законодателство в областта на 
защитата на данните, надзорният 
орган в отговор на писмена молба дава 
неограничен, пълен, пряк и безплатен 
достъп до сключените договори, 
посочени в параграф 6. Може обаче да 
бъде отказан достъп до някои части 
от договорите, когато тяхното 
разкриване би могло да накърни 
законните търговски интереси на 
икономическите оператори, било то 
публични или частни, или може да 
наруши честната конкуренция между 
тях.
Достъпът до части, които могат да 
бъдат оповестени, се дава в разумен 
срок и не по-късно от 45 дни от 
датата на молбата. 
Кандидатите, подаващи молба за 
достъп до договора, не е необходимо 
да доказват пряк или косвен интерес 
от съответния договор. Получателят 
на информацията има право да я 
оповести публично.
8. В годишния доклад, посочен в 
параграф 2, се включва обобщение на 
всички дейности, извършени от 
надзорния орган в съответствие с 
параграфи 1-7. 

Or. en
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Обосновка

В съответствие с алтернативните предложения относно управлението, внесени в 
отделни изменения. Това изменение изцяло заличава член 93 относно публичния надзор. 
Определянето на единен национален надзорен орган във всяка държава членка би 
нарушило принципа на субсидиарност и би било невъзможно за изпълнение в 
държавите членки с децентрализирани администрации или федерални структури.

Изменение 933
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 93

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 93 заличава се
Публичен надзор
1. Държавите членки определят един 
независим орган, отговарящ за 
надзора и съгласуването на 
дейностите по изпълнението 
(наричан по-нататък „надзорния 
орган“). Държавите членки 
информират Комисията за органа, 
който са определили.
Всички възложители са обект на 
такъв надзор. 
2. По отношение на компетентните 
органи, участващи в дейностите по 
изпълнението, се установява 
организация, която предотвратява 
конфликтите на интереси. 
Системата за публичен надзор е 
прозрачна. За тази цел се публикуват 
всички документи с указания и 
становища, както и годишен доклад, 
илюстриращ изпълнението и 
прилагането на правилата по 
настоящата директива.
Годишният доклад включва:
a) данни за процента на успех на 
малките и средните предприятия 
(МСП) в поръчките; когато 
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процентът е по-нисък от 50 % по 
отношение на стойностите на 
поръчките, възложени на МСП, в 
доклада се представя анализ на 
причините за това;
б) глобален преглед на изпълнението 
на политиката за устойчиво 
развитие в сферата на обществените 
поръчки, включително на 
процедурите, отчитащи 
съображенията, свързани с 
опазването на околната среда, 
социалното приобщаване, 
включително достъпността за лица с 
увреждания, или насърчаването на 
иновациите;
в) централизирани данни за 
докладваните случаи на измама, 
корупция, конфликт на интереси и 
други сериозни нередности в 
областта на обществените поръчки, 
включително такива, които засягат 
проекти, съфинансирани от бюджета 
на Съюза.
3. Надзорният орган отговаря за:
a) проследяването на прилагането на 
правилата за възлагане на 
обществени поръчки и свързаната с 
тях практика от страна на 
възложителите и особено от страна 
на централните органи за покупки;
б) осигуряването на правни 
консултации на възложителите по 
тълкуването на правилата и 
принципите за възлагане на 
обществени поръчки и по 
прилагането на правилата за 
възлагане на обществени поръчки в 
специфични случаи;
в) издаването по своя инициатива на 
становища и указания по въпроси от 
общ интерес по отношение на 
тълкуването и прилагането на 
правилата за възлагане на 
обществени поръчки, по постоянно 
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повтарящи се въпроси и по системни 
трудности, свързани с прилагането 
на правилата за възлагане на 
обществени поръчки, в светлината на 
разпоредбите на настоящата 
директива и на съответната съдебна 
практика на Съда на Европейския 
съюз;
г) установяване и прилагане на 
всеобхватна и действаща система за 
предупреждение („червен флаг“) за 
предотвратяване, откриване и 
подходящо докладване на случаи на 
измами, корупция, конфликти на 
интереси и други сериозни нередности 
във връзка с обществените поръчки;
д) привличането на вниманието на 
националните компетентни 
институции, включително 
одитиращите органи, към установени 
конкретни нарушения и към 
системни проблеми;
е) разглеждането на жалби от 
граждани и стопански субекти 
относно прилагането на правилата за 
възлагане на обществени поръчки в 
конкретни случаи и предоставянето 
на анализа на компетентните 
възложители, които се задължават 
да се съобразят с него при своите 
решения или когато не се съобразяват 
с анализа – да обяснят причините за
неговото пренебрегване;
ж) следенето на решенията, взети от 
националните съдилища и органи 
вследствие на решение на Съда на 
Европейския съюз въз основа на член 
267 от Договора или на 
констатациите на Европейската 
сметна палата, установяващи 
нарушения на правилата на Съюза за 
възлагане на обществени поръчки, 
свързани с проекти, съфинансирани 
от Съюза; надзорният орган докладва 
на Европейската служба за борба с 
измамите за всякакви нарушения на 
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процедурите на Съюза в областта на 
обществените поръчки, когато те се 
отнасят до договори, пряко или 
косвено финансирани от Европейския 
съюз.
Задълженията, посочени в точка д), 
се прилагат без да се засяга 
упражняването на правата за 
обжалване по националното право 
или по системата, установена въз 
основа на Директива 92/13/ЕИО.
Държавите членки са задължени да 
осигурят правомощия на надзорния 
орган да сезира компетентния по 
националното право орган за 
обжалване на решенията на 
възложителите при нарушение, 
открито в хода на неговата дейност 
по следене на изпълнението и 
предоставяне на правни консултации.
4. Без да се засягат общите процедури 
и методи на работа, установени от 
Комисията за нейната комуникация и 
контакти с държавите членки, 
надзорният орган действа като 
специално звено за контакт за 
Комисията, когато тя следи за 
прилагането на правото на Съюза и 
изпълнението на бюджета от Съюза 
въз основа на член 17 от Договора за 
Европейския съюз и член 317 от 
Договора за функциониране на 
Европейския съюз. Органът докладва 
на Комисията всяко нарушение на 
настоящата директива при 
процедури за възлагане на обществени 
поръчки, пряко или косвено 
финансирани от Съюза.
Комисията може по-специално да 
отнесе към надзорния орган отделни 
случаи, при които все още не е 
сключен договор или все още има 
възможност за стартиране на 
процедура по преразглеждане. Тя 
може също така да повери на 
надзорния орган дейностите по 
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проследяването, необходими за 
осигуряване на изпълнението на 
мерките, с които държавите членки 
са се ангажирали, за да се отстрани 
нарушение на правилата и 
принципите на Съюза за възлагане на 
обществени поръчки, установени от 
Комисията.
Комисията може да изиска от 
надзорния орган да анализира 
предполагаемите нарушения на 
правилата на Съюза в областта на 
обществените поръчки, които 
засягат проекти, съфинансирани от 
бюджета на Съюза. Комисията може 
да възложи на надзорния орган да 
проследява някои случаи и да осигури, 
че компетентните национални 
органи, следващи инструкциите, 
вземат подходящи мерки спрямо 
нарушенията на правилата на Съюза 
в областта на обществените 
поръчки, засягащи съфинансирани 
проекти
5. Действията по проверка и 
правоприлагане, извършвани от 
надзорния орган, за да гарантира 
съответствието на решенията на 
възложителите с настоящата 
директива и общите принципи на 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, не заменят и не 
предопределят институционалната 
роля на Комисията като „пазител на 
Договора“. Когато Комисията реши 
да отнесе разглеждането на отделен 
случай, тя си запазва и правото да се 
намеси съгласно правомощията, 
предоставени й от Договора.
6. Възлагащите органи представят на 
националния надзорен орган пълния 
текст на всички сключени договори 
на стойност равна или по-голяма от:
a) 1 000 000 EUR в случаите на 
поръчки за доставка или услуги;



AM\909614BG.doc 147/196 PE492.870v02-00

BG

б) 10 000 000 EUR при поръчки за 
строителство.
7. Без да се засяга националното 
законодателство относно достъпа до 
информация и в съответствие с 
националното и европейското 
законодателство в областта на 
защитата на данните, надзорният 
орган в отговор на писмена молба дава 
неограничен, пълен, пряк и безплатен 
достъп до сключените договори, 
посочени в параграф 6. Може обаче да 
бъде отказан достъп до някои части 
от договорите, когато тяхното 
разкриване би могло да накърни 
законните търговски интереси на 
икономическите оператори, било то 
публични или частни, или може да 
наруши честната конкуренция между 
тях.
Достъпът до части, които могат да 
бъдат оповестени, се дава в разумен 
срок и не по-късно от 45 дни от 
датата на молбата. 
Кандидатите, подаващи молба за 
достъп до договора, не е необходимо 
да доказват пряк или косвен интерес 
от съответния договор. Получателят 
на информацията има право да я 
оповести публично.
8. В годишния доклад, посочен в 
параграф 2, се включва обобщение на 
всички дейности, извършени от 
надзорния орган в съответствие с 
параграфи 1-7. 

Or. en

Обосновка

Предложеният регламент ще увеличи значително административната тежест за 
държавите членки. Освен това ще окаже влияние върху вътрешната организация на 
администрацията в държавите членки. Решенията по отношение на дейностите, 
които трябва да бъдат предприети, за да се гарантира правилното прилагане на 
директивата, и отговорните институции следва да се оставят на преценката на 
държавите членки.
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Изменение 934
Peter Simon

Предложение за директива
Член 93

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 93 Членът се заличава.

Or. de

Изменение 935
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 93

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 93 заличава се
Публичен надзор
1. Държавите членки определят един 
независим орган, отговарящ за 
надзора и съгласуването на 
дейностите по изпълнението 
(наричан по-нататък „надзорния 
орган“). Държавите членки 
информират Комисията за органа, 
който са определили.
Всички възложители са обект на 
такъв надзор. 
2. По отношение на компетентните 
органи, участващи в дейностите по 
изпълнението, се установява 
организация, която предотвратява 
конфликтите на интереси. 
Системата за публичен надзор е 
прозрачна. За тази цел се публикуват 
всички документи с указания и 
становища, както и годишен доклад, 
илюстриращ изпълнението и 
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прилагането на правилата по 
настоящата директива.
Годишният доклад включва:
a) данни за процента на успех на 
малките и средните предприятия 
(МСП) в поръчките; когато 
процентът е по-нисък от 50 % по 
отношение на стойностите на 
поръчките, възложени на МСП, в 
доклада се представя анализ на 
причините за това;
б) глобален преглед на изпълнението 
на политиката за устойчиво 
развитие в сферата на обществените 
поръчки, включително на 
процедурите, отчитащи 
съображенията, свързани с 
опазването на околната среда, 
социалното приобщаване, 
включително достъпността за лица с 
увреждания, или насърчаването на 
иновациите;
в) централизирани данни за 
докладваните случаи на измама, 
корупция, конфликт на интереси и 
други сериозни нередности в 
областта на обществените поръчки, 
включително такива, които засягат 
проекти, съфинансирани от бюджета 
на Съюза.
3. Надзорният орган отговаря за:
a) проследяването на прилагането на 
правилата за възлагане на 
обществени поръчки и свързаната с 
тях практика от страна на 
възложителите и особено от страна 
на централните органи за покупки;
б) осигуряването на правни 
консултации на възложителите по 
тълкуването на правилата и 
принципите за възлагане на 
обществени поръчки и по 
прилагането на правилата за 
възлагане на обществени поръчки в 
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специфични случаи;
в) издаването по своя инициатива на 
становища и указания по въпроси от 
общ интерес по отношение на 
тълкуването и прилагането на 
правилата за възлагане на 
обществени поръчки, по постоянно 
повтарящи се въпроси и по системни 
трудности, свързани с прилагането 
на правилата за възлагане на 
обществени поръчки, в светлината на 
разпоредбите на настоящата 
директива и на съответната съдебна 
практика на Съда на Европейския 
съюз;
г) установяване и прилагане на 
всеобхватна и действаща система за 
предупреждение („червен флаг“) за 
предотвратяване, откриване и 
подходящо докладване на случаи на 
измами, корупция, конфликти на 
интереси и други сериозни нередности 
във връзка с обществените поръчки;
д) привличането на вниманието на 
националните компетентни 
институции, включително 
одитиращите органи, към установени 
конкретни нарушения и към 
системни проблеми;
е) разглеждането на жалби от 
граждани и стопански субекти 
относно прилагането на правилата за 
възлагане на обществени поръчки в 
конкретни случаи и предоставянето 
на анализа на компетентните 
възложители, които се задължават 
да се съобразят с него при своите 
решения или когато не се съобразяват 
с анализа – да обяснят причините за 
неговото пренебрегване;
ж) следенето на решенията, взети от 
националните съдилища и органи 
вследствие на решение на Съда на 
Европейския съюз въз основа на член 
267 от Договора или на 
констатациите на Европейската 
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сметна палата, установяващи 
нарушения на правилата на Съюза за 
възлагане на обществени поръчки, 
свързани с проекти, съфинансирани 
от Съюза; надзорният орган докладва 
на Европейската служба за борба с 
измамите за всякакви нарушения на 
процедурите на Съюза в областта на 
обществените поръчки, когато те се 
отнасят до договори, пряко или 
косвено финансирани от Европейския 
съюз.
Задълженията, посочени в точка д), 
се прилагат без да се засяга 
упражняването на правата за 
обжалване по националното право 
или по системата, установена въз 
основа на Директива 92/13/ЕИО.
Държавите членки са задължени да 
осигурят правомощия на надзорния 
орган да сезира компетентния по 
националното право орган за 
обжалване на решенията на 
възложителите при нарушение, 
открито в хода на неговата дейност 
по следене на изпълнението и 
предоставяне на правни консултации.
4. Без да се засягат общите процедури 
и методи на работа, установени от 
Комисията за нейната комуникация и 
контакти с държавите членки, 
надзорният орган действа като 
специално звено за контакт за 
Комисията, когато тя следи за 
прилагането на правото на Съюза и 
изпълнението на бюджета от Съюза 
въз основа на член 17 от Договора за 
Европейския съюз и член 317 от 
Договора за функциониране на 
Европейския съюз. Органът докладва 
на Комисията всяко нарушение на 
настоящата директива при 
процедури за възлагане на обществени 
поръчки, пряко или косвено 
финансирани от Съюза.
Комисията може по-специално да 
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отнесе към надзорния орган отделни 
случаи, при които все още не е 
сключен договор или все още има 
възможност за стартиране на 
процедура по преразглеждане. Тя 
може също така да повери на 
надзорния орган дейностите по 
проследяването, необходими за 
осигуряване на изпълнението на 
мерките, с които държавите членки 
са се ангажирали, за да се отстрани 
нарушение на правилата и 
принципите на Съюза за възлагане на 
обществени поръчки, установени от 
Комисията.
Комисията може да изиска от 
надзорния орган да анализира 
предполагаемите нарушения на 
правилата на Съюза в областта на 
обществените поръчки, които 
засягат проекти, съфинансирани от 
бюджета на Съюза. Комисията може 
да възложи на надзорния орган да 
проследява някои случаи и да осигури, 
че компетентните национални 
органи, следващи инструкциите, 
вземат подходящи мерки спрямо 
нарушенията на правилата на Съюза 
в областта на обществените 
поръчки, засягащи съфинансирани 
проекти
5. Действията по проверка и 
правоприлагане, извършвани от 
надзорния орган, за да гарантира 
съответствието на решенията на 
възложителите с настоящата 
директива и общите принципи на 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, не заменят и не 
предопределят институционалната 
роля на Комисията като „пазител на 
Договора“. Когато Комисията реши 
да отнесе разглеждането на отделен 
случай, тя си запазва и правото да се 
намеси съгласно правомощията, 
предоставени й от Договора.
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6. Възлагащите органи представят на 
националния надзорен орган пълния 
текст на всички сключени договори 
на стойност равна или по-голяма от:
a) 1 000 000 EUR в случаите на 
поръчки за доставка или услуги;
б) 10 000 000 EUR при поръчки за
строителство.
7. Без да се засяга националното 
законодателство относно достъпа до 
информация и в съответствие с 
националното и европейското 
законодателство в областта на 
защитата на данните, надзорният 
орган в отговор на писмена молба дава 
неограничен, пълен, пряк и безплатен 
достъп до сключените договори, 
посочени в параграф 6. Може обаче да 
бъде отказан достъп до някои части 
от договорите, когато тяхното 
разкриване би могло да накърни 
законните търговски интереси на 
икономическите оператори, било то 
публични или частни, или може да 
наруши честната конкуренция между 
тях.
Достъпът до части, които могат да 
бъдат оповестени, се дава в разумен 
срок и не по-късно от 45 дни от 
датата на молбата. 
Кандидатите, подаващи молба за 
достъп до договора, не е необходимо 
да доказват пряк или косвен интерес 
от съответния договор. Получателят 
на информацията има право да я 
оповести публично.
8. В годишния доклад, посочен в 
параграф 2, се включва обобщение на 
всички дейности, извършени от 
надзорния орган в съответствие с 
параграфи 1-7. 

Or. en
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Изменение 936
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 93 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки определят един 
независим орган, отговарящ за надзора 
и съгласуването на дейностите по 
изпълнението (наричан по-нататък 
„надзорния орган“). Държавите 
членки информират Комисията за 
органа, който са определили.

1. Държавите членки гарантират
надзора и съгласуването на дейностите 
по изпълнението.

Or. fr

Изменение 937
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 93 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Надзорният орган отговаря за: 3. Компетентните органи отговарят
за:

Or. fr

Изменение 938
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 93 – параграф 3 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) проследяването на прилагането на 
правилата за възлагане на обществени 
поръчки и свързаната с тях практика от 
страна на възложителите и особено от 
страна на централните органи за 

а) проследяването на прилагането на 
правилата за възлагане на обществени 
поръчки и на правилата за социална 
закрила и защита на заетостта и 
условията на труд от икономическия 
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покупки; оператор, на който е възложена 
поръчката, и от страна на неговите 
подизпълнители, включително на
свързаната с тях практика от страна на 
възлагащите органи и особено от 
страна на централните органи за 
покупки;

Or. de

Изменение 939
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 93 – параграф 3 – алинея 1 – буква ea) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еa) разглеждане на докладите, 
изпратени до тях от 
възложителите, които възнамеряват 
да прибегнат до процедура по 
договаряне, без публикуване;

Or. it

Изменение 940
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 93 – параграф 3 – алинея 1 – буква жa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жa) управление на официалния 
регистър на неспазване, както е 
определено в член 83а.

Or. en

Изменение 941
Sergio Gaetano Cofferati
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Предложение за директива
Член 93 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки са задължени да 
осигурят правомощия на надзорния 
орган да сезира компетентния по 
националното право орган за 
обжалване на решенията на 
възложителите при нарушение, 
открито в хода на неговата дейност 
по следене на изпълнението и 
предоставяне на правни консултации.

заличава се

Or. it

Изменение 942
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 93 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки са задължени да
осигурят правомощия на надзорния 
орган да сезира компетентния по 
националното право орган за обжалване 
на решенията на възложителите при 
нарушение, открито в хода на неговата 
дейност по следене на изпълнението и 
предоставяне на правни консултации.

Компетентните органи могат да
сезират компетентния по националното 
право орган за обжалване на решенията 
на възложителите при нарушение, 
открито в хода на неговата дейност по 
следене на изпълнението и предоставяне 
на правни консултации.

Or. fr

Изменение 943
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 93 – параграф 4 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Без да се засягат общите процедури и 
методи на работа, установени от 
Комисията за нейната комуникация и 
контакти с държавите членки, 
надзорният орган действа като 
специално звено за контакт за 
Комисията, когато тя следи за 
прилагането на правото на Съюза и 
изпълнението на бюджета от Съюза въз 
основа на член 17 от Договора за 
Европейския съюз и член 317 от 
Договора за функциониране на 
Европейския съюз. Органът докладва на 
Комисията всяко нарушение на 
настоящата директива при процедури за 
възлагане на обществени поръчки, 
пряко или косвено финансирани от 
Съюза.

4. Без да се засягат общите процедури и 
методи на работа, установени от 
Комисията за нейната комуникация и 
контакти с държавите членки, 
компетентните органи действат
като специално звено за контакт за 
Комисията, когато тя следи за 
прилагането на правото на Съюза и 
изпълнението на бюджета от Съюза въз 
основа на член 17 от Договора за 
Европейския съюз и член 317 от 
Договора за функциониране на 
Европейския съюз. Органът докладва на 
Комисията всяко нарушение на 
настоящата директива при процедури за 
възлагане на обществени поръчки, 
пряко или косвено финансирани от 
Съюза.

Or. fr

Изменение 944
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 93 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може по-специално да 
отнесе към надзорния орган отделни 
случаи, при които все още не е 
сключен договор или все още има 
възможност за стартиране на 
процедура по преразглеждане. Тя 
може също така да повери на 
надзорния орган дейностите по 
проследяването, необходими за 
осигуряване на изпълнението на 
мерките, с които държавите членки 
са се ангажирали, за да се отстрани 
нарушение на правилата и 
принципите на Съюза за възлагане на 

заличава се
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обществени поръчки, установени от 
Комисията.

Or. fr

Изменение 945
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 93 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да изиска от 
надзорния орган да анализира 
предполагаемите нарушения на 
правилата на Съюза в областта на 
обществените поръчки, които 
засягат проекти, съфинансирани от 
бюджета на Съюза. Комисията може 
да възложи на надзорния орган да 
проследява някои случаи и да осигури, 
че компетентните национални 
органи, следващи инструкциите, 
вземат подходящи мерки спрямо 
нарушенията на правилата на Съюза 
в областта на обществените 
поръчки, засягащи съфинансирани 
проекти

заличава се

Or. fr

Изменение 946
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 93 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Действията по проверка и 
правоприлагане, извършвани от 
надзорния орган, за да гарантира
съответствието на решенията на 

5. Действията по проверка и 
правоприлагане, извършвани от 
компетентните органи, за да 
гарантират съответствието на 
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възложителите с настоящата директива 
и общите принципи на Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
не заменят и не предопределят 
институционалната роля на Комисията 
като „пазител на Договора“. Когато 
Комисията реши да отнесе 
разглеждането на отделен случай, тя си 
запазва и правото да се намеси съгласно 
правомощията, предоставени й от 
Договора.

решенията на възложителите с 
настоящата директива и общите 
принципи на Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
не заменят и не предопределят 
институционалната роля на Комисията 
като „пазител на Договора“. Когато 
Комисията реши да отнесе 
разглеждането на отделен случай, тя си 
запазва и правото да се намеси съгласно 
правомощията, предоставени й от 
Договора.

Or. fr

Изменение 947
Andreas Schwab, Frank Engel

Предложение за директива
Член 93 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Възлагащите органи представят на 
националния надзорен орган пълния 
текст на всички сключени договори 
на стойност равна или по-голяма от:

заличава се

з) 1 000 000 EUR в случаите на 
поръчки за доставка или услуги;
и) 10 000 000 EUR при поръчки за 
строителство.

Or. de

Обосновка

Изискване за цялостно публикуване би довело до разкриването дори на най-малките 
търговски подробности на определени поръчки, в резултат на което съдържащото се 
в тези поръчки ноу-хау под формата на търговски тайни ще бъде предоставено на 
трети лица, в някои случаи в нарушение на правилата за поверителността. Въпреки 
това такова изискване не би осигурило по-голяма прозрачност, тъй като решението 
за възлагане на обществена поръчка завършва процедурата за възлагане на 
обществена поръчка.
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Изменение 948
Frank Engel, Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 93 – параграф 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Възлагащите органи представят на 
националния надзорен орган пълния 
текст на всички сключени договори на 
стойност равна или по-голяма от:

6. Възлагащите органи представят на 
компетентните органи пълния текст 
на всички сключени договори на 
стойност равна или по-голяма от:

Or. fr

Изменение 949
Andreas Schwab, Frank Engel

Предложение за директива
Член 93 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Без да се засяга националното 
законодателство относно достъпа до 
информация и в съответствие с 
националното и европейското 
законодателство в областта на 
защитата на данните, надзорният 
орган в отговор на писмена молба дава 
неограничен, пълен, пряк и безплатен 
достъп до сключените договори, 
посочени в параграф 6. Може обаче да 
бъде отказан достъп до някои части 
от договорите, когато тяхното 
разкриване би могло да накърни 
законните търговски интереси на 
икономическите оператори, било то 
публични или частни, или може да 
наруши честната конкуренция между 
тях.

заличава се

Достъпът до части, които могат да 
бъдат оповестени, се дава в разумен 
срок и не по-късно от 45 дни от 
датата на молбата.
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Кандидатите, подаващи молба за 
достъп до договора, не е необходимо 
да доказват пряк или косвен интерес 
от съответния договор. Получателят 
на информацията има право да я 
оповести публично.

Or. de

Обосновка

Съществуващите права на достъп до документи в контекста на споровете, свързани 
с възлагането на обществени поръчки, и допълнителните права, които се ползват от 
лицата съгласно вече силно всеобхватните закони за свобода на информацията, са 
повече от достатъчни.

Изменение 950
Frank Engel, Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 93 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Без да се засяга националното 
законодателство относно достъпа до 
информация и в съответствие с 
националното и европейското 
законодателство в областта на защитата 
на данните, надзорният орган в отговор 
на писмена молба дава неограничен, 
пълен, пряк и безплатен достъп до 
сключените договори, посочени в 
параграф 6. Може обаче да бъде отказан 
достъп до някои части от договорите, 
когато тяхното разкриване би могло да 
накърни законните търговски интереси 
на икономическите оператори, било то 
публични или частни, или може да 
наруши честната конкуренция между 
тях.

7. Без да се засяга националното 
законодателство относно достъпа до 
информация и в съответствие с 
националното и европейското 
законодателство в областта на защитата 
на данните, компетентните органи в 
отговор на писмена молба дават
неограничен, пълен, пряк и безплатен 
достъп до сключените договори, 
посочени в параграф 6. Може обаче да 
бъде отказан достъп до някои части от 
договорите, когато тяхното разкриване 
би могло да накърни законните 
търговски интереси на икономическите 
оператори, било то публични или 
частни, или може да наруши честната 
конкуренция между тях.

Or. fr
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Изменение 951
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 94 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Индивидуални доклади за процедури за 
възлагане на поръчки

Индивидуални доклади

Or. en

Изменение 952
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 94 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Възложителите съхраняват 
необходимата информация за всяка 
поръчка, рамково споразумение и всяко 
въвеждане на динамична система за 
покупки. Тази информация е 
достатъчна, за да им позволи в по-късен 
момент да обосноват взетите от тях 
решения във връзка с:

1. Възложителите съхраняват 
необходимата информация за всяка 
поръчка над прага, рамково 
споразумение или всяко въвеждане на 
динамична система за покупки. Тази 
информация е достатъчна, за да им 
позволи в по-късен момент да обосноват 
взетите от тях решения във връзка с:

Or. en

Изменение 953
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 94 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възложителите документират хода на 
всички процедури за възлагане на 
поръчки, независимо от това дали са 
били проведени с електронни средства, 

Възложителите предприемат 
необходимите мерки, за да 
документират процедурите за възлагане 
на поръчки, независимо от това дали са 
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или не. За тази цел те документират 
всички етапи в процедурата за 
възлагане на обществена поръчка, 
включително цялата комуникация с 
икономическите оператори и 
вътрешните разисквания, 
подготовката на офертите, диалога 
или договарянето, ако има такива, 
подбора и възлагането на поръчката.

били проведени с електронни средства, 
или не.

Or. en

Изменение 954
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 94 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възложителите документират хода на 
всички процедури за възлагане на 
поръчки, независимо от това дали са
били проведени с електронни средства, 
или не. За тази цел те документират
всички етапи в процедурата за възлагане 
на обществена поръчка, включително
цялата комуникация с икономическите 
оператори и вътрешните разисквания, 
подготовката на офертите, диалога или 
договарянето, ако има такива, подбора и 
възлагането на поръчката.

Възложителите документират хода на 
всички процедури за възлагане на 
поръчки, независимо от това дали са 
били проведени с електронни средства, 
или не. За тази цел те гарантират, че 
разполагат с достатъчно 
документация, за да обосноват 
решенията, взети на всички етапи от
процедурата за възлагане на обществена 
поръчка, като документация относно 
комуникацията с икономическите 
оператори и вътрешните разисквания, 
подготовката на офертите, диалога или 
договарянето, ако има такива, подбора и 
възлагането на поръчката.

Or. en

Изменение 955
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 94 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Възложителите документират хода на 
всички процедури за възлагане на 
поръчки, независимо от това дали са 
били проведени с електронни средства, 
или не. За тази цел те документират 
всички етапи в процедурата за възлагане 
на обществена поръчка, включително 
цялата комуникация с икономическите 
оператори и вътрешните разисквания, 
подготовката на офертите, диалога или 
договарянето, ако има такива, подбора и 
възлагането на поръчката.

Възложителите документират хода на 
всички процедури за възлагане на 
поръчки, независимо от това дали са 
били проведени с електронни средства, 
или не. За тази цел те документират 
всички етапи в процедурата за възлагане 
на обществена поръчка, включително 
цялата комуникация с икономическите 
оператори и вътрешните разисквания, 
подготовката на офертите, диалога или 
договарянето, ако има такива, подбора и 
възлагането на поръчката, името на 
спечелилия оферент и мотивите за 
избора на неговата оферта и, ако е 
известен, делът от обществената 
поръчка или рамковото споразумение, 
който той възнамерява да възложи на 
подизпълнители и информация 
относно неговите подизпълнители, 
включително техните имена, адреси 
и юридически представители.

Or. de

Изменение 956
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 94 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възложителите документират хода на 
всички процедури за възлагане на 
поръчки, независимо от това дали са 
били проведени с електронни средства, 
или не. За тази цел те документират 
всички етапи в процедурата за възлагане 
на обществена поръчка, включително 
цялата комуникация с икономическите 
оператори и вътрешните разисквания, 
подготовката на офертите, диалога или 
договарянето, ако има такива, подбора и 

Възложителите документират хода на 
всички процедури за възлагане на 
поръчки, независимо от това дали са 
били проведени с електронни средства, 
или не. За тази цел те документират 
всички етапи в процедурата за възлагане 
на обществена поръчка, включително 
цялата комуникация с икономическите 
оператори, подготовката на офертите, 
диалога или договарянето, ако има 
такива, подбора и възлагането на 
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възлагането на поръчката. поръчката.

Or. en

Обосновка

Изискването за документиране на „всички вътрешни разисквания“ е излишно и 
несъразмерно. Тази разпоредба също така създава правна несигурност, тъй като 
терминът „вътрешни разисквания“ не е определен в директивата.

Изменение 957
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 94 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Информациятa се съхранявa поне 
четири години от дататa нa възлагането 
нa поръчкатa, такa че възложителят дa 
може през този период дa предоставя 
необходиматa информация нa 
Комисиятa или на националния 
надзорен орган, ако те пожелаят товa.

2. Информацията се съхранява поне 
четири години от датата на възлагането 
на поръчката, така че възложителят да 
може през този период да предоставя 
необходимата информация на 
Комисията, ако тя пожелае това.

Or. en

Изменение 958
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 94 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Информациятa се съхранявa поне 
четири години от дататa нa възлагането 
нa поръчкатa, такa че възложителят дa 
може през този период дa предоставя 
необходиматa информация нa 
Комисиятa или на националния 
надзорен орган, ако те пожелаят товa.

2. Информациятa се съхранявa поне 
четири години от дататa нa възлагането 
нa поръчкатa, такa че възложителят дa 
може през този период дa предоставя 
необходиматa информация нa 
Комисиятa или на националните 
органи или структури, посочени в 
член 92, ако те пожелаят това.
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Or. en

Изменение 959
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Предложение за директива
Член 95

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 95 Членът се заличава.

Or. en

Обосновка

Събирането на статистически данни посредством доклади на държавите членки е 
ненадеждно и води до бюрокрация и разходи. Целта на член 95 е да сверява данните, 
събирани чрез базата данни TED въз основа на член 64 от предложението. Както 
базата данни TED, така и данните от националните доклади обаче много често са 
непълни. Вместо да бъдат сверявани, стълбът за събиране на статистически данни 
TED следва да бъде допълнително подсилен, а стълбът на националните доклади 
следва да бъде напълно изоставен.

Изменение 960
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 95 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Органите, установени или 
назначени в съответствие с член 93, 
препращат до Комисията доклад за 
изпълнението и статистиката за всяка 
година по стандартен образец не по-
късно от 31 октомври на следващата 
година.

1. Държавите членки гарантират, че
Комисията всяка година получава
доклад за изпълнението и статистиката 
за всяка година не по-късно от 31 
октомври на следващата година.

Or. en
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Изменение 961
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 95 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Органите, установени или 
назначени в съответствие с член 93,
препращат до Комисията доклад за 
изпълнението и статистиката за всяка 
година по стандартен образец не по-
късно от 31 октомври на следващата 
година.

1. Държавите членки препращат до 
Комисията доклад за статистиката за 
всяка година по стандартен образец не 
по-късно от 31 октомври на следващата 
година.

Or. en

Изменение 962
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 95 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Докладът, посочен в параграф 1, 
съдържа като минимум общата 
стойност, разбита по посочените в 
членове 5–11 категории дейности, на 
поръчките, които са възложени под 
посочените в член 12 прагове, но 
които биха попаднали в обхвата на 
настоящата директива, ако тяхната 
стойност би превишила прага.

заличава се

Or. en

Изменение 963
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 95 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Докладът, посочен в параграф 1, 
съдържа като минимум общата 
стойност, разбита по посочените в 
членове 5–11 категории дейности, на 
поръчките, които са възложени под 
посочените в член 12 прагове, но които 
биха попаднали в обхвата на настоящата 
директива, ако тяхната стойност би 
превишила прага.

2. Докладът, посочен в параграф 1, 
съдържа, за поръчките, които са 
възложени под посочените в член 12 на 
настоящата директива прагове, но 
които биха попаднали в обхвата на 
настоящата директива, ако тяхната 
стойност би превишила прага, оценка 
на сумарната обща стойност на 
поръчката през съответната година.
Тази оценка може в частност да се 
основава на наличните данни според 
националните изисквания за 
публикуване.

Or. en

Изменение 964
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 95 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че този 
доклад включва като минимум броя и 
стойността на възложените поръчки, 
разбити по категориите дейности по 
членове 5–11, и всяка друга 
информация, необходима за проверката 
за правилното прилагане на 
Споразумението. Това включва броя и 
стойността на възложените поръчки по 
процедура на договаряне без покана за 
участие в състезателна процедура, 
разбити според обстоятелствата, 
посочени в член 44, и по категориите
дейности, изброени в членове 5–11. 
Посочва се също така държавата
членка или третата държава на 
спечелилия изпълнител.

3. За всички поръчки над праговете по 
настоящата директива държавите 
членки гарантират, че този доклад 
включва приблизителния брой и 
стойността на възложените поръчки 
през съответната година, разбити по 
категориите дейности по членове 5–11, 
и всяка друга информация, необходима 
за проверката за правилното прилагане 
на Споразумението за обществените 
поръчки на СТО. Това включва 
приблизителния брой и стойността на 
възложените поръчки по процедура на 
договаряне без покана за участие в 
състезателна процедура

Or. en
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Изменение 965
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 95 – параграф 3 – буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) в интерес на опростяването на 
административните процедури, 
статистическите данни могат да се 
събират въз основа на извадки, стига 
тяхната представителност да не 
бъде застрашена;

Or. en

Изменение 966
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 95 – параграф 3 – буква б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) се зачита поверителното естество 
на предоставената информация.

Or. en

Изменение 967
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 95 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията установява 
стандартния образец за изготвянето 
на годишния доклад за изпълнението 
и статистиката, посочен в параграф 

заличава се
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1. Тези изпълнителни актове се 
приемат в съответствие с 
процедурата по консултиране 
съгласно член 100.

Or. en

Изменение 968
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 95 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията установява стандартния 
образец за изготвянето на годишния 
доклад за изпълнението и
статистиката, посочен в параграф 1. 
Тези изпълнителни актове се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране съгласно член 100.

5. Комисията установява стандартния 
образец за годишния доклад за 
статистиката посочен в параграф 1. Тези 
изпълнителни актове се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране съгласно член 100.

Or. en

Изменение 969
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 95 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Посочените в параграф 5 актове 
гарантират, че:

заличава се

а) в интерес на опростяването на
административните процедури, 
статистическите данни могат да се 
събират въз основа на извадки, стига 
тяхната представителност да не 
бъде застрашена;
б) се зачита поверителното естество 
на предоставената информация.
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Or. en

Изменение 970
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 96

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 96 Членът се заличава.

Or. en

Обосновка

Като част от алтернативни предложения по отношение на управлението (помощ за 
възложителите и стопанските субекти), това изменение заличава член 97.
Предложенията на Комисията ще трябва да бъдат подкрепени от ясно 
демонстриране на ефективност на разходите, като тези подробни предложения също 
ще нарушат принципа на субсидиарност и пропорционалност. Съществува ясна 
необходимост обаче държавите членки да поемат собствеността върху 
МСП/принцип „Мисли първо за малките предприятия!“ в областта на обществените 
поръчки, както е предложено в съображенията.

Изменение 971
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 96

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 96 Членът се заличава.

Or. en

Обосновка

Предложеният регламент ще увеличи значително административната тежест за 
държавите членки. Освен това ще окаже влияние върху вътрешната организация на 
администрацията в държавите членки. Решенията по отношение на дейностите, 
които трябва да бъдат предприети, за да се гарантира правилното прилагане на 
директивата, и отговорните институции следва да се оставят на преценката на 
държавите членки.
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Изменение 972
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 96 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват 
структури за техническа помощ, за да 
предоставят правни и икономически
консултации, указания и съдействие на 
възложителите при подготовката и 
провеждането на процедури за 
възлагане на обществени поръчки. 
Държавите членки също така осигуряват 
на всеки възложител възможност да 
получи компетентно съдействие и 
консултации по отделни въпроси.

1. Държавите членки осигуряват 
структури за техническа помощ, за да 
предоставят правна и икономическа
информация, указания и съдействие на 
възложителите при подготовката и 
провеждането на процедури за 
възлагане на обществени поръчки. 
Държавите членки също така осигуряват 
на всеки възложител възможност да 
получи компетентно съдействие и 
подходяща информация по отделни 
въпроси.

Or. en

Обосновка

Пояснение: текстът би могъл да бъде тълкуван като целящ правни консултации.
Държавите членки обаче не могат да предоставят правни консултации относно 
европейската нормативна уредба.

Изменение 973
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 96 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За целите на параграфи 1, 2 и 3 
държавите членки могат да 
определят един или няколко органа 
или административни структури. 
Държавите членки осигуряват 
надлежна координация между тези 
органи и структури.

заличава се
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Or. en

Обосновка

Тези членове създават ненужна административна тежест. От държавите членки 
зависи как ще организират своята вътрешна администрация. Държавите членки 
могат да решат да създадат контролен орган (член 84) без европейско регулиране.
Член 84 противоречи на принципа на субсидиарност.

Изменение 974
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 97 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки са длъжни да си 
оказват взаимно съдействие и да 
въведат мерки за ефективно взаимно 
сътрудничество, за да се гарантира 
обменът на информация по въпросите, 
посочени в членове 56, 75 и 79. Те 
осигуряват поверителността на 
информацията, която обменят.

1. Държавите членки са длъжни да си 
оказват взаимно съдействие и да 
въведат мерки за ефективно взаимно 
сътрудничество, за да се гарантира 
обменът на информация по въпросите, 
посочени в членове 56, 75, 79 и 83а. Те 
осигуряват поверителността на 
информацията, която обменят.

Or. en

Изменение 975
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 97 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За целите на настоящия член 
държавите членки определят едно 
или повече звена на връзка, данните за 
контакт на които се съобщават на 
другите държави членки, надзорните 
органи и Комисията. Държавите 
членки публикуват и редовно 
актуализират списъка на звената за 
връзка. Надзорният орган отговаря за 

заличава се
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координирането на такива звена за 
връзка.

Or. en

Обосновка

Тези членове създават ненужна административна тежест. От държавите членки 
зависи как ще организират своята вътрешна администрация. Държавите членки 
могат да решат да създадат контролен орган (член 84) без европейско регулиране.
Член 84 противоречи на принципа на субсидиарност.

Изменение 976
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 97 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За целите на настоящия член 
държавите членки определят едно 
или повече звена на връзка, данните за 
контакт на които се съобщават на 
другите държави членки, надзорните 
органи и Комисията. Държавите 
членки публикуват и редовно 
актуализират списъка на звената за 
връзка. Надзорният орган отговаря за 
координирането на такива звена за 
връзка.

заличава се

Or. en

Изменение 977
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 97 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За целите на настоящия член 
държавите членки определят едно 

заличава се
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или повече звена на връзка, данните за 
контакт на които се съобщават на 
другите държави членки, надзорните 
органи и Комисията. Държавите 
членки публикуват и редовно 
актуализират списъка на звената за 
връзка. Надзорният орган отговаря за 
координирането на такива звена за 
връзка.

Or. en

Обосновка

Не е пропорционална мярка да се налага на държавите членки задължението да 
създават допълнителни органи. Освен това различните компетенции, възложени на 
такъв орган, като например надзор, координация, докладване, могат да създадат 
конфликт на интереси.

Изменение 978
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 97 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За целите на настоящия член 
държавите членки определят едно или 
повече звена на връзка, данните за 
контакт на които се съобщават на 
другите държави членки, надзорните 
органи и Комисията. Държавите членки 
публикуват и редовно актуализират 
списъка на звената за връзка.
Надзорният орган отговаря за 
координирането на такива звена за
връзка.

3. За целите на настоящия член 
държавите членки определят едно или 
повече звена на връзка, данните за 
контакт на които се съобщават на 
другите държави членки и Комисията. 
Държавите членки публикуват и 
редовно актуализират списъка на 
звената за връзка.

Or. en

Изменение 979
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Предложение за директива
Член 97 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Обменът на информацията се 
извършва посредством 
Информационната система за 
вътрешния пазар, установена 
съгласно Регламент (ЕС) № 
XXX/XXXX на Европейския парламент 
и на Съвета [предложение за 
Регламент на Европейския парламент 
и на Съвета относно 
административното сътрудничество 
посредством Информационната 
система за вътрешния пазар 
(„регламента относно ИСВП“) 
COM(2011) 522]. Държавите членки 
осигуряват информацията, поискана 
от други държави членки, във 
възможно най-кратък срок.

заличава се

Or. en

Обосновка

Не е пропорционална мярка да се налага на държавите членки задължението да 
създават допълнителни органи. Освен това различните компетенции, възложени на 
такъв орган, като например надзор, координация, докладване, могат да създадат 
конфликт на интереси.

Изменение 980
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 98 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в членове 4, 35, 33, 38, 25, 65, 
70, 77, 85 и 95 се предоставя на 
Комисията за неопределен период от 
време, считано от [датата на влизане в 
сила на настоящата директива].

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в членове 4, 35, 33, 38, 25, 65 и
70 се предоставя на Комисията за 
неопределен период от време, считано 
от [датата на влизане в сила на 
настоящата директива].
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Изменение 981
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 98 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в членове 4, 35, 33, 38, 25, 65,
70, 77, 85 и 95, може да бъде оттеглено 
по всяко време от Европейския 
парламент или от Съвета. С решението 
за оттегляне се прекратява посоченото в 
него делегиране на правомощието. То 
влиза в сила в деня след публикуването 
на решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на посочена в 
решението по-късна дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в членове 4, 35, 33, 38, 25, 65 и
70, може да бъде оттеглено по всяко 
време от Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощието. То влиза в 
сила в деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на посочена в 
решението по-късна дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Or. en

Изменение 982
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 100 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията се подпомага от 
Консултативния комитет за обществени 
поръчки, създаден с Решение 
71/306/EИО на Съвета53. Комитетът 
представлява комитет по смисъла на 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

1. Комисията се подпомага от 
Консултативния комитет за обществени 
поръчки, създаден с Решение 
71/306/ЕИО53 на Съвета, и от 
комитета, създаден по член 7 от 
Регламент (ЕО) № 3286/94 на Съвета 
(Регламент за пречките за 
търговията)54. Това са комитети по 
смисъла на член 3 от Регламент (ЕС) № 
182/2011.
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__________________
54 OВ L 349, 31.12.1994 г., стр. 71

Or. en

Изменение 983
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 100 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При позоваване на настоящия член се 
прилага член 4 от Регламент (ЕС) 
№ 182/2011.

2. При позоваване на настоящия 
параграф се прилага член 4 от 
Регламент (ЕС) № 182/2011 и 
компетентен е комитетът, създаден 
с Решение 71/306/ЕИО на Съвета.

Or. en

Изменение 984
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 100 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. При позоваване на настоящия 
параграф се прилага член 5 от 
Регламент (ЕС) № 182/2011 и 
компетентен е комитетът, създаден 
с Регламента за пречките за 
търговията.

Or. en

Изменение 985
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski



AM\909614BG.doc 179/196 PE492.870v02-00

BG

Предложение за директива
Приложение 2 – алинея 1 – буква дa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дa) процедурите относно 
разпределянето на капацитета на 
железопътната инфраструктура, 
железопътните лицензи или 
сертифицирането за безопасност в 
съответствие с директиви 95/18/ЕО, 
2001/14/EО и 2004/49/ЕО.

Or. en

Обосновка

Добавянето на този параграф ще гарантира правна сигурност и ще подсили член 4, 
параграф 2.

Изменение 986
Lara Comi

Предложение за директива
Приложение 2 – алинея 1 – буква дa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дa) процедурите относно 
разпределянето на капацитета на 
железопътната инфраструктура, 
железопътните лицензи или 
сертифицирането за безопасност, 
посочени в директиви 95/18/ЕО, 
2011/14/EО и 2004/49/ЕО.

Or. it

Изменение 987
Frank Engel

Предложение за директива
Приложение 3 – буква Г– алинея 1



PE492.870v02-00 180/196 AM\909614BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Товарен железопътен транспорт Железопътен транспорт

Or. en

Изменение 988
Lara Comi

Предложение за директива
Приложение 3 – буква Г – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Товарен железопътен транспорт Железопътен транспорт

Or. it

Изменение 989
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Приложение 3 – буква Г – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Товарен железопътен транспорт Железопътен транспорт

Or. en

Изменение 990
Frank Engel

Предложение за директива
Приложение 3 – буква Д – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Пътнически железопътен транспорт заличава се
Няма
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Изменение 991
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Приложение 3 – буква Г – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Пътнически железопътен транспорт заличава се
Няма

Or. en

Изменение 992
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Приложение 8 – алинея 1 – точка 1 – подточка д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) при поръчките за доставки или 
услуги, спецификация във вид на 
документ, дефиниращ изискуемите от 
продукта или услугата характеристики, 
като равнище на качество, ниво на 
изпълнение съгласно изискванията за 
опазване на околната среда и климата, 
проектиране, което да отговаря на 
всички изисквания (включително 
достъп за лица с увреждания) и оценка 
на съответствието, работни 
характеристики, приложение на 
продукта, безопасност или размери, 
включително съотносими към продукта 
изисквания по отношение на 
наименованието, под което се продава, 
терминология, символи, изпитване и 
методи на изпитване, опаковане, 
маркиране и етикетиране, инструкции за 
ползвателя, производствени процеси и 
методи на всеки етап от жизнения цикъл 

а) при поръчките за доставки или 
услуги, спецификация във вид на 
документ, дефиниращ изискуемите от 
продукта или услугата характеристики, 
като равнище на качество, ниво на 
изпълнение съгласно изискванията за 
опазване на околната среда и климата, 
проектиране, което да отговаря на 
всички изисквания (включително 
достъп за лица с увреждания) и оценка 
на съответствието, работни 
характеристики, приложение на 
продукта, безопасност или размери, 
включително съотносими към продукта 
изисквания по отношение на 
наименованието, под което се продава, 
терминология, правила за проектиране 
(включително защита на данните 
още при проектирането), символи, 
изпитване и методи на изпитване, 
опаковане, маркиране и етикетиране, 
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на доставката или услугата и процедури 
за оценка на съответствието;

инструкции за ползвателя, 
производствени процеси и методи на 
всеки етап от жизнения цикъл на 
доставката или услугата и процедури за 
оценка на съответствието;

Or. en

Изменение 993
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Приложение 8 – алинея 1 – точка 1 – подточка б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) при поръчки за строителство – всички 
технически предписания, които се 
съдържат по-специално в 
документацията по поръчката, 
определящи изискваните 
характеристики на материалите, стоките 
или консумативите, които позволяват 
съответният материал, стока или 
консуматив да бъдат описани така, че да 
отговарят на предвидената от 
възложителя употреба. Тези 
характеристики включват ниво на 
изпълнение съгласно изискванията за 
опазване на околната среда и климата, 
проектиране, което да отговаря на 
всички изисквания (включително 
достъп за лица с увреждания) и оценка 
на съответствието, работни 
характеристики, безопасност или 
размери, включително процедурите 
относно осигуряването на качеството, 
терминология, символи, изпитване и 
методи на изпитване, опаковане, 
маркиране и етикетиране, инструкции за 
ползвателя и производствени процеси и 
методи на всеки етап от жизнения цикъл 
на строителството. Тези характеристики 
включват и правила за проектиране и 
ценообразуване, условия за изпитване, 
инспекция и приемане на строителство 

б) при поръчки за строителство – всички 
технически предписания, които се 
съдържат по-специално в 
документацията по поръчката, 
определящи изискваните 
характеристики на материалите, стоките 
или консумативите, които позволяват 
съответният материал, стока или 
консуматив да бъдат описани така, че да 
отговарят на предвидената от 
възложителя употреба. Тези 
характеристики включват ниво на 
изпълнение съгласно изискванията за 
опазване на околната среда и климата, 
проектиране, което да отговаря на 
всички изисквания (включително 
достъп за лица с увреждания) и оценка 
на съответствието, работни 
характеристики, безопасност или 
размери, включително процедурите 
относно осигуряването на качеството, 
терминология, символи, изпитване и 
методи на изпитване, опаковане, 
маркиране и етикетиране, инструкции за 
ползвателя и производствени процеси и 
методи на всеки етап от жизнения цикъл 
на строителството. Тези характеристики 
включват и правила за проектиране 
(включително защита на данните 
при проектирането) и ценообразуване, 
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и методи или технологии на 
строителство, както и всички други 
технически условия, които 
възложителят е в състояние да 
предпише по силата на общи или 
специални нормативни актове, по 
отношение на завършено строителство и 
материалите или частите, включени в 
него;

условия за изпитване, инспекция и 
приемане на строителство и методи или 
технологии на строителство, както и 
всички други технически условия, които 
възложителят е в състояние да 
предпише по силата на общи или 
специални нормативни актове, по 
отношение на завършено строителство и 
материалите или частите, включени в 
него;

Or. en

Изменение 994
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Предложение за директива
Приложение 14 – тире 8 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

–  Конвенция № 155 за безопасност и 
здраве при работа

Or. en

Изменение 995
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Предложение за директива
Приложение 14 – тире 8 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

–  Конвенция № 1 относно 
работното време (индустрия)

Or. en

Изменение 996
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
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Предложение за директива
Приложение 14 – тире 8 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

–  Конвенция № 131 относно 
определянето на минималното 
работно заплащане

Or. en

Изменение 997
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Предложение за директива
Приложение 14 – тире 8 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

–  Конвенция № 102 за социална 
сигурност (минимални стандарти)

Or. en

Изменение 998
Frank Engel, Andreas Schwab

Предложение за директива
Приложение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение XVII Приложението се заличава.

Or. fr

Изменение 999
Robert Rochefort

Предложение за директива
Приложение 17 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение XVIII Приложението се заличава.

Or. fr

Изменение 1000
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Приложение 17 

Текст, предложен от Комисията

Код по CPV Предмет

79611000-0;
от 85000000-9 до 85323000-9
(с изключение на 85321000-5 и 
85322000-2) 

Услуги по здравеопазването и 
социалните дейности

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; от 
79995000-5 до 79995200-7; от 80100000-
5 до 80660000-8 (с изключение на 
80533000-9, 80533100-0, 80533200-1); от 
92000000-1 до 92700000-8 (с 
изключение на 92230000-2, 92231000-9, 
92232000-6) 

Административни, образователни, 
здравни и културни услуги Услуги по 
задължително обществено осигуряване

75300000-9 Услуги по задължително обществено 
осигуряване

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,
75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,
75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Услуги, свързани със социална защита

98000000-3 Други обществени, социални и 
персонални услуги

98120000-0 Услуги, предоставяни от синдикални 
организации

98131000-0 Религиозни услуги

Изменение
Код по CPV Предмет
79611000-0; 75200000-8; 75231200-6; 
75231240-8;
от 85000000-9 до 85323000-9
(с изключение на 85321000-5 и 
85322000-2) 98133100-5 и 98200000-5

Услуги по здравеопазването и 
социалните дейности
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75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; от 
79995000-5 до 79995200-7; от 80100000-
5 до 80660000-8 (с изключение на 
80533000-9, 80533100-0, 80533200-1); от 
92000000-1 до 92700000-8 (с 
изключение на 92230000-2, 92231000-9, 
92232000-6) 

Административни, образователни, 
здравни и културни услуги 

75300000-9 Услуги по задължително обществено 
осигуряване

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,
75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,
75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Услуги, свързани със социална защита

98000000-3; 55521100-9 Други обществени, социални и 
персонални услуги

98120000-0 Услуги, предоставяни от синдикални 
организации

98131000-0 Религиозни услуги

от 61000000-5 до 61530000-9; от 
63370000-3 до 63372000-7

Воден транспорт

62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 
62450000-1; от 63000000-9 до 
63600000-5 (с изключение на 63370000-
3, 63371000-0, 63372000-7); 74322000-2, 
93610000-7

Допълнителни и спомагателни 
транспортни услуги

от 74500000-4 до 74540000-6 (с 
изключение на 74511000-4; от 
95000000-2 до 95140000-5

Услуги, свързани с наемане на работна 
ръка и осигуряване на персонал

от 74600000-5 до 74620000-1 Детективски и охранителни услуги, с 
изключение нa услугите с бронирани 
автомобили

от 74875000-3 до 74875200-5 и от 
92000000-1 до 92622000-7 (с 
изключение на 92230000-2)

Развлекателни услуги и услуги в 
областта на културата и спорта

Or. en

Изменение 1001
Tiziano Motti

Предложение за директива
Приложение 17 – таблица – ред 7 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– Правни услуги

Or. en

Обосновка

Directive 2004/17/CE makes a distinction between so called “A services” (Annex XVII A), 
subject to the full procedures of the Directives, and “B-services” (Annex XVII B), subject to 
the provisions on technical specifications and transmission of a notice of the results of the 
award procedure. The intention of the EU legislator was to exempt from the full application 
of the Directive some specific service contracts which have limited cross-border dimension, 
including the procurement of legal services.The Commission's proposal removes the 
distinction between "A services" and "B services" applying full regime to all "B services" 
(with the exception of contracts for social services and other specific services); thus the full 
procurement regime will apply to legal services. However, this change is unnecessary and 
takes no account of the specific nature of the profession of lawyers. Indeed, legal services, 
having a nature of personal choice (intuitu personae), are not eligible to be assigned on the 
base of the full application of the procurement regime. In addition, they are provided in a 
legal environment that varies considerably from one Member State to another so that the 
demand of such services is inevitably limited to operators having specific competences in the 
relevant national law.

Изменение 1002
Heide Rühle

Предложение за директива
Приложение 17 – таблица – редове от 7 а до 7 л (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

79112000-2 Услуги, свързани с 
представляването на заинтересовани 
лица
79100000-5 Правни услуги
79110000-8 Юридически консултации 
и представителство
79111000-5 Юридически консултации
79112100-3 Услуги, свързани с 
представляването на заинтересовани 
лица
79120000-1 Консултации и услуги по 
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патентно и авторско право
79121000-8 Консултации и услуги по 
авторско право
79121100-9 Консултации и услуги по 
авторски права на софтуер
79130000-4 Правни услуги във връзка с 
документи и удостоверявания
79131000-1 Услуги, свързани с 
документи
79132000-8 Удостоверителни услуги
79140000-7 Правни консултантски и 
информационни услуги

Or. en

Обосновка

Специфичното третиране на услугите е обосновано, само ако се прилага за всички 
услуги от един и същ характер.

Изменение 1003
Robert Rochefort

Предложение за директива
Приложение 17а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
„Приложение ХVІІа

Приложение ХVIIа – част А
Услуги по смисъла на член 1

1 Услуги за поддръжка и 
ремонт

6112, 6122, 633, 
886

От 50100000-6 до 50884000-5 (с 
изключение на номepa от 
50310000-1 до 50324200-4 и 
50116510-9, 50190000-3, 50229000-
6, 50243000-0) и от 51000000-9 до 
51900000-1 

2 Услуги, свързани със 
сухопътен транспорт 
(1), включително 
услуги с бронирани 

712 (с 
изключение на 
71235),
7512, 87304

От 60100000-9 до 60183000-4 (с 
изключение на 60160000-7, 
60161000-4, 60220000-6) и от 
64120000-3 до 64121200-2 
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превозни средства и 
куриерски услуги, с 
изключение на превоз 
на поща

3 Услуги на въздушния 
транспорт: превоз на 
пътници и товари, с 
изключение на превоз 
на поща

73 (с 
изключение на 
7321)

От 60410000-5 до 60424120-3 (с 
изключение на 60411000-2, 
60421000-5), и 60500000-3 от 
60440000-4 до 60445000-9 

4 Превоз на поща по 
суша (2) и въздух

71235, 7321 60160000-7,60161000-4 60411000-2, 
60421000-5 

5 Услуги, свързани с 
далекосъобщения

752 От 64200000-8 до 64228200-2 
72318000-7 и от 72700000-7 до 
72720000-3 

6 Финансови услуги:
а) застрахователни 

услуги
б) банкови и 

инвестиционни 
услуги(3)

напр. 81, 812, 
814

От 66100000-1 до 66720000-3 

7 Компютърни и 
свързани с тях услуги

84 От 50310000-1 до 50324200-4, от 
72000000-5 до 72920000-5 (без 
72318000-7 и от 72700000-7 до 
72720000- 3), 9342410-4 
Научноизследователски и 
развойни услуги (4) 

8 Услуги за 
научноизследователск
а и развойна 
дейност(4)

85 От 73000000-2 до 73436000-7 (с 
изключение на 73200000-4, 
73210000-7, 73220000-0)

9 Услуги по 
счетоводство, одит и 
водене на счетоводни 
книги

862 От 79210000-9 до 79223000-3 

10 Услуги по проучване 
на пазара и изследване 
на общественото 
мнение

864 От 79300000-7 до 79330000-6 и 
79342310-9, 79342311-6 

11 Консултантски услуги 
по управление (5) и 
свързаните с тях 
услуги

865, 866 От 73200000-4 до 73220000-0 от 
79400000-8 до 79421200-3 и 
79342000-3, 79342100-4 79342300-6, 
79342320-2 79342321-9, 79910000-6, 
79991000-7 98362000-8 

12 Архитектурни услуги; 
Инженерни услуги и 
интегрирани 
инженерни услуги; 
услуги по градско 
благоустройство и 

867 От 71000000-8 до 71900000-7 (с 
изключение на 71550000-8) и 
79994000-8 
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ландшафтна 
архитектура; услуги, 
свързани с научни и 
технически 
консултации; услуги, 
свързани с технически 
изпитания и анализи

13 Рекламни услуги 871 От 79341000-6 до 79342200-5 (с 
изключение на 79342000-3 и 
79342100-4)

14 Услуги по почистване 
на сгради и услуги по 
управление на 
собственост

874, 82201 до 
82206

От 70300000-4 до 70340000-6 и от 
90900000-6 до 90924000-0 

15 Услуги, свързани с 
издаване и 
отпечатване на 
базата на такса или 
договореност

88442 От 79800000-2 до 79824000-6 и от 
79970000-6 до 79980000-7 

16 Канализационни 
услуги и услуги по 
сметосъбиране; услуги 
по хигиенизация и 
свързани с тях услуги

94 От 90400000-1 до 90743200-9 (с 
изключение на 90712200-3 от 
90910000-9 до 90920000-2 и 
50190000-3, 50229000-6 50243000-0)

(1) Без услуги по железопътния транспорт, уредени в категория 18.
(2) Без услуги по железопътния транспорт, уредени в категория 18.
(3) Без финансовите услуги, свързани с емитиране, покупка, продажба и трансфер 

на ценни книжа или други финансови инструменти, както и услуги, 
извършвани от централни банки. Изключени са и услуги за придобиване или 
наемане, независимо от финансовите средства, на земя, съществуващи 
сгради или други недвижими имоти, или свързани с права върху тях; въпреки 
това финансовите услуги, сключени едновременно, предварително или по-
късно от договора за покупка или наемане, независимо от формата им,
попадат в полето на действие на настоящата директива.

(4) Без услуги за научноизследователска и развойна дейност, когато ползите не 
остават изключително за възлагащия орган при извършване на неговата 
дейност, при условие че той изцяло се е разплатил за предоставената услуга.

(5) C изключение на услуги, свързани с арбитраж и сключване на помирително 
споразумение.

Приложение ХVIIа – част Б
Услуги, посочени в член 12в и член 84

Категори
и

Предмет Референтен № 
по СРС

CPV референтен №

17 Хотелиерски и 
ресторантьорски 

64 От 55100000-1 до 55524000-9 и от 
98340000-8 до 98341100-6 
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услуги
18 Услуги, свързани с 

железопътния 
транспорт

711 От 60200000-0 до 60220000-6 

19 Транспортни услуги 
по вода

72 От 60600000-4 до 60653000-0, и от 
63727000-1 до 63727200-3 

20 Допълнителни и 
спомагателни 
транспортни услуги

74 От 63000000-9 до 63734000-3 (без 
63711200-8, 63712700-0, 63712710-
3, и от 63727000-1 до 63727200-3), 
и 98361000-1 

21 Правни услуги 861 От 79100000-5 до 79140000-7 
22 Услуги по наемане на 

работна ръка и 
осигуряване на 
персонал (1)

872 От 79600000-0 до 79635000-4 (с 
изключение на 79611000-0, 
79632000-3, 79633000-0) и от 
98500000-8 до 98514000-9 

23 Детективски и 
охранителни услуги, 
различни от услугите 
с бронирани 
автомобили

873 (с 
изключение на 
87304)

От 79700000-1 до 79723000-8 

24 Услуги, свързани с 
образование и 
професионална 
подготовка

92 От 80100000-5 до 80660000-8 (с 
изключение на 80533000-9, 
80533100-0, 80533200-1) 

25 Услуги по 
здравеопазването и 
социалните дейности

93 79611000-0 и от 85000000-9 до 
85323000-9 (с изключение на 
85321000-5 и 85322000-2) 

26 Развлекателни услуги 
и услуги в областта 
на културата и 
спорта

96 От 79995000-5 до 79995200-7 и от 
92000000-1 до 92700000-8 (с 
изключение на 92230000-2, 
92231000-9, 92232000-6) 

27 Други услуги
(1) С изключение на обществените поръчки за наемане на работна ръка.

Or. fr

Изменение 1004
Frank Engel, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Приложение 17а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
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„Приложение ХVІІа
Приложение ХVIIа – част А

Услуги по смисъла на член 14а

Категори
я №:

Предмет Референт
ен № по 
СРС (1)

CPV референтен №

1 Услуги за поддръжка 
и ремонт

6112, 
6122, 633,
886

От 50100000-6 до 
50884000-5 (с 
изключение на номepa 
от 50310000-1 до 
50324200-4 и 
50116510-9, 50190000-
3, 50229000-6, 
50243000-0) и от 
51000000-9 до 
51900000-1 

2 Услуги, свързани със 
сухопътен 
транспорт (2), 
включително услуги с 
бронирани превозни 
средства и куриерски 
услуги, с изключение 
на превоз на поща

712 (с 
изключен
ие на 
71235),
7512, 
87304

От 60100000-9 до 
60183000-4 (с 
изключение на 
60160000-7, 60161000-
4, 60220000-6) и от 
64120000-3 до 
64121200-2 

3 Услуги по въздушен 
превоз на пътници и 
товари, с изключение 
на превоз на поща

73 (с 
изключен
ие на 
7321)

От 60410000-5 до 
60424120-3 (с 
изключение на 
60411000-2, 60421000-
5), и 60500000- 3, и от 
60440000-4 до 
60445000-9 

4 Превоз нa пощa по 
земя (3) и по въздух 71235, 

7321

60160000-7, 60161000-
4 60411000-2, 
60421000-5 

5 Услуги, свързани с 
далекосъобщения 752

От 64200000-8 до 
64228200-2 72318000-7 
и от 72700000-7 до 
72720000-3 

6 Финансови услуги:
a) застрахователни напр. 81, 

От 66100000-1 до 
66720000-3 
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услуги
б)  банкови и 
инвестиционни 
услуги 

812, 814

7 Компютърни и 
свързани с тях услуги 84

От 50310000-1 до 
50324200-4 от 
72000000-5 до 
72920000-5 (с 
изключение на 
72318000-7 и от 
72700000-7 до 
72720000-3), 79342410-
4 

8 Услуги за 
научноизследователс
ка и развойна 
дейност

85
От 73000000-2 до 
73436000-7 (с 
изключение на 
73200000-4, 73210000-
7, 73220000-0 Услуги 
по счетоводство, 
одит и 

9 Водене на счетоводни 
книги 862

От 79210000-9 до 
79223000-3 

10 Услуги по проучване 
на пазара и 
изследване на 
общественото 
мнение

864
От 79300000-7 до 
79330000-6 и 
79342310-9, 79342311-
6 

11 Консултантски 
услуги по управление 
(6) и свързаните с 
тях услуги

865, 866
От 73200000-4 до 
73220000-0 от 
79400000-8 до 
79421200-3 и 
79342000-3, 79342100-
4 79342300-6, 
79342320-2 79342321-
9, 79910000-6, 
79991000-7 98362000-8 

12 Архитектурни 
услуги; инженерни 
услуги и интегрирани 
инженерни услуги; 

867 От 71000000-8 до 
71900000-7 (с 
изключение на 
71550000-8) и 
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услуги по градско 
благоустройство и 
ландшафтна 
архитектура; услуги, 
свързани с научни и 
технически 
консултации; услуги, 
свързани с 
технически 
изпитания и анализи

79994000-8 

13 Рекламни услуги 871 От 79341000-6 до 
79342200-5 (с 
изключение на 
79342000-3 и 
79342100-4)

14 Услуги по почистване 
на сгради и услуги по 
управление на 
собственост

874, 82201 
до
82206

От 70300000-4 до 
70340000-6 и от 
90900000-6 до 
90924000-0 

15 Услуги, свързани с 
издаване и 
отпечатване на 
базата на такса или 
на договореност

88442 От 79800000-2 до 
79824000-6 и от 
79970000-6 до 
79980000-7 

16 Канализационни 
услуги и услуги по 
сметосъбиране; 
услуги по 
хигиенизация и 
свързани с тях услуги

94 От 90400000-1 до 
90743200-9 (с 
изключение на 
90712200-3), от 
90910000-9 до 
90920000-2 и 
50190000-3, 50229000-
6 50243000-0 

________________________________________
(1)  С изключение на обществените поръчки за наемане на работна ръка.

(2)  С изключение на обществените поръчки за закупуване, развитие, индивидуална или съвместна 
продукция на програми от организации, занимаващи се с радиоразпръскване, и обществените 
поръчки, които се отнасят до времето на излъчване.
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Приложение ХVIIа – част Б

Услуги по смисъла на член 14а
Категори

я №:
Предмет Референт

ен № по 
СРС (1)

CPV референтен №

17 Хотелиерски и 
ресторантьорски 
услуги

64 От 55100000-1 до 
55524000-9 и от 
98340000-8 до 
98341100-6 

18 Услуги, свързани с 
железопътния 
транспорт

711 От 60200000-0 до 
60220000-6 

19 Транспортни услуги 
по вода

72 От 60600000-4 до
60653000-0, и от
63727000-1 до
63727200-3

20 Допълнителни и 
спомагателни 
транспортни услуги

74 От 63000000-9 до 
63734000-3 (без 
63711200-8, 63712700-
0, 63712710-3, и от 
63727000-1 до 
63727200-3), и 
98361000-1 

21 Правни услуги 861 От 79100000-5 до 
79140000-7 

22 Услуги по наемане на 
работна ръка и 
осигуряване на 
персонал (1)

872 От 79600000-0 до 
79635000-4 (с 
изключение на 
79611000-0, 79632000-
3, 79633000-0) и от 
98500000-8 до 
98514000-9)

23 Детективски и 
охранителни услуги, с 
изключение нa 
услугите с бронирани 
автомобили

873 (с 
изключен

ие на 
87304)

От 79700000-1 до 
79723000-8 

24  Услуги, свързани с 
образование и 
професионална 

92 От 80100000-5 до 
80660000-8 (с 
изключение на 
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подготовка 80533000-9, 80533100-
0, 80533200-1)

25  Услуги по 
здравеопазването и 
социалните 
дейности

93 79611000-0 и от 
85000000-9 до 
85323000-9 (с 
изключение на 
85321000-5 и 
85322000-2)

26 Развлекателни услуги 
и услуги в областта 
на културата и 
спорта

96 От 79995000-5 до 
79995200-7 и от 
92000000-1 до 
92700000-8 (с 
изключение на 
92230000-2, 92231000-
9, 92232000-6)

27 Други услуги (2)

________________________________________
(1)  С изключение на обществените поръчки за наемане на работна ръка.
(2)  С изключение на обществените поръчки за закупуване, развитие, индивидуална или съвместна 
продукция на програми от организации, занимаващи се с радиоразпръскване, и обществените 
поръчки, които се отнасят до времето на излъчване.
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