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Изменение 237
Peter Simon

Предложение за директива -

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейският парламент отхвърля 
предложението за директива за 
възлагане на договори за концесия.

Or. de

Обосновка

Първичното законодателство и съдебната практика на Съда на Европейския съюз 
съставляват основана на факти и гъвкава законодателна рамка за възлагането на договори за 
концесия и изискват провеждането на прозрачна и недискриминационна процедура на 
възлагане. Поради различните форми на концесии и административните структури в 
държавите членки единна процедура на възлагане не е уместна (принцип на субсидиарност) и 
би ограничила възможностите за действие на местните органи, значително разширени с 
Договора от Лисабон.

Изменение 238
Josef Weidenholzer

Предложение за директива
-

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. de

Изменение 239
Matteo Salvini

Предложение за директива
-
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. it

Обосновка

La proposta della Commissione Europea non é compatibile con il principio di sussidiarietà, 
poiché essa é relativa ad un settore dove non si rilevano evidenti distorsioni del mercato 
interno e gli obiettivi dell'azione prevista possono essere conseguiti dagli Stati Membri, sia a 
livello centrale, che regionale e locale. Inoltre, quello delle concessioni é un ambito non 
assimilabile agli altri settori economici, e vede la presenza di tradizioni giuridiche e prassi 
molto differenti tra gli Stati Membri. Infine, il livello di dettaglio della proposta é tale da 
rendere molto complessa la sua eventuale applicazione.

Изменение 240
Heide RühleEmilie Turunen
от името на групата Verts/ALE
Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong
от името на групата GUE/NGL

Предложение за директива
-

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. en

Обосновка

The Commission proposal is useless and does not bring any added-value to the current 
situation. As stated in the Resolution on modernisation of public procurement adopted by a 
wide majority of the European Parliament in October 2011 (A7-0326/2011), any proposal for 
a legal act dealing with service concessions would be justified only with a view to remedying 
distortions in the functioning of the internal market; and since such distortions have not 
hitherto been identified, a legal act on service concessions is unnecessary because it is not 
geared to an identifiable improvement in the functioning of the internal market.



AM\916800BG.doc 5/199 PE496.581v03-00

BG

Изменение 241
Bernadette Vergnaud, Marc Tarabella

Предложение за директива
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 53, параграф 1, 
членове 62 и 114 от него,

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 14, член 53, 
параграф 1, членове 62 и 114 от него, 
както и протокол № 26 към него,

Or. fr

Обосновка

Отчитане на разпоредбите в директивата, свързани с услугите от общ интерес и 
техните особености.

Изменение 242
Françoise Castex

Предложение за директива
Позоваване 1а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взе предвид член 14 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз, както и протокол № 26 към 
него,

Or. fr

Изменение 243
Françoise Castex

Предложение за директива
Позоваване 1б (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

като взе предвид член 4, параграф 2 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

Or. fr

Изменение 244
Heide Rühle

Предложение за директива
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 53, параграф 1, 
членове 62 и 114 от него,

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 14, член 53, 
параграф 1, членове 62 и 114, както и 
протокол № 26 към него,

Or. en

Изменение 245
Heide Rühle

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Отсъствието на ясни правила на 
ниво Съюз, които да регламентират 
възлагането на договори за концесия, 
поражда правна несигурност и пречки 
пред свободното предоставяне на 
услуги и води до нарушаване на 
функционирането на вътрешния 
пазар. Вследствие на това 
икономическите оператори, по-
специално малките и средните 
предприятия (МСП), биват лишени 

заличава се
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от правата си на вътрешния пазар и 
пропускат важни възможности за 
извършване на стопанска дейност, 
докато публичните органи не винаги 
успяват да използват най-добре 
обществените средства, така че 
гражданите на ЕС да ползват 
качествени услуги на най-добри цени. 
Една адекватна правна рамка за 
възлагането на концесии би осигурила 
реален и недискриминационен достъп 
до пазара за всички икономически 
оператори от Съюза и правна 
сигурност, благоприятстваща 
публичните инвестиции в 
инфраструктурата и 
стратегическите услуги в полза на 
гражданите.

Or. en

Изменение 246
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Отсъствието на ясни правила на 
ниво Съюз, които да регламентират 
възлагането на договори за концесия, 
поражда правна несигурност и пречки 
пред свободното предоставяне на 
услуги и води до нарушаване на 
функционирането на вътрешния 
пазар. Вследствие на това 
икономическите оператори, по-
специално малките и средните 
предприятия (МСП), биват лишени 
от правата си на вътрешния пазар и 
пропускат важни възможности за 
извършване на стопанска дейност, 
докато публичните органи не винаги 
успяват да използват най-добре 
обществените средства, така че 

заличава се
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гражданите на ЕС да ползват 
качествени услуги на най-добри цени. 
Една адекватна правна рамка за 
възлагането на концесии би осигурила 
реален и недискриминационен достъп 
до пазара за всички икономически 
оператори от Съюза и правна 
сигурност, благоприятстваща 
публичните инвестиции в 
инфраструктурата и 
стратегическите услуги в полза на 
гражданите.

Or. de

Изменение 247
Lara Comi

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Отсъствието на ясни правила на ниво 
Съюз, които да регламентират 
възлагането на договори за концесия, 
поражда правна несигурност и пречки 
пред свободното предоставяне на 
услуги и води до нарушаване на 
функционирането на вътрешния пазар. 
Вследствие на това икономическите 
оператори, по-специално малките и 
средните предприятия (МСП), биват 
лишени от правата си на вътрешния 
пазар и пропускат важни възможности 
за извършване на стопанска дейност, 
докато публичните органи не винаги 
успяват да използват най-добре 
обществените средства, така че 
гражданите на ЕС да ползват качествени 
услуги на най-добри цени. Една 
адекватна правна рамка за възлагането 
на концесии би осигурила реален и 
недискриминационен достъп до пазара 
за всички икономически оператори от 
Съюза и правна сигурност, 

(1) Отсъствието на ясни правила на ниво 
Съюз, които да регламентират 
възлагането на договори за концесия, 
поражда правна несигурност и пречки 
пред свободното предоставяне на 
услуги и води до нарушаване на 
функционирането на вътрешния пазар. 
Вследствие на това икономическите 
оператори, по-специално малките и 
средните предприятия (МСП), биват 
лишени от правата си на вътрешния 
пазар и пропускат важни възможности 
за извършване на стопанска дейност, 
докато публичните органи не винаги 
успяват да използват най-добре 
обществените средства, така че 
гражданите на ЕС да ползват качествени 
услуги на най-добри цени. Една 
адекватна правна рамка за възлагането 
на концесии би осигурила реален и 
недискриминационен достъп до пазара 
за всички икономически оператори от 
Съюза и правна сигурност, 
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благоприятстваща публичните 
инвестиции в инфраструктурата и 
стратегическите услуги в полза на 
гражданите.

благоприятстваща публичните 
инвестиции в инфраструктурата и 
стратегическите услуги в полза на 
гражданите. Следва да се установи общ 
принцип на европейско равнище, 
който да е насочен към включването 
на МСП във възлагането на концесии, 
за да се улесни достъпът им до пазара 
на концесиите.

Or. it

Изменение 248
Françoise Castex

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Отсъствието на ясни правила на ниво 
Съюз, които да регламентират 
възлагането на договори за концесия, 
поражда правна несигурност и пречки 
пред свободното предоставяне на 
услуги и води до нарушаване на 
функционирането на вътрешния пазар. 
Вследствие на това икономическите 
оператори, по-специално малките и 
средните предприятия (МСП), биват 
лишени от правата си на вътрешния 
пазар и пропускат важни възможности 
за извършване на стопанска дейност, 
докато публичните органи не винаги 
успяват да използват най-добре 
обществените средства, така че 
гражданите на ЕС да ползват качествени 
услуги на най-добри цени. Една 
адекватна правна рамка за възлагането 
на концесии би осигурила реален и 
недискриминационен достъп до пазара 
за всички икономически оператори от 
Съюза и правна сигурност, 
благоприятстваща публичните 
инвестиции в инфраструктурата и 
стратегическите услуги в полза на 

(1) Отсъствието на ясни правила на ниво 
Съюз, които да регламентират 
възлагането на договори за концесия, 
поражда правна несигурност и пречки 
пред свободното предоставяне на 
услуги и води до нарушаване на 
функционирането на вътрешния пазар. 
Вследствие на това икономическите 
оператори, по-специално малките и 
средните предприятия (МСП), биват 
лишени от правата си на вътрешния 
пазар и пропускат важни възможности 
за извършване на стопанска дейност, 
докато публичните органи не винаги 
успяват да използват най-добре 
обществените средства, така че 
гражданите на ЕС да ползват качествени 
услуги на най-добри цени. Една 
адекватна правна рамка за възлагането 
на концесии би осигурила реален и 
недискриминационен достъп до пазара 
за всички икономически оператори от 
Съюза и правна сигурност, 
благоприятстваща публичните 
инвестиции в инфраструктурата и 
услугите от общ икономически 
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гражданите. интерес в полза на гражданите.

Or. fr

Изменение 249
Heide Rühle

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Обществените поръчки играят 
ключова роля в стратегията „Европа 
2020“ като един от пазарните 
инструменти, които ще се използват за 
постигане на интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като 
същевременно се осигури най-
ефективно използване на публичните 
средства. Понастоящем възлагането на 
концесии за строителство се урежда от 
основните правила на Директива 
2004/18/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 31 март 2004 г. относно 
координирането на процедурите по 
възлагане на обществени поръчки за 
строителство, услуги и доставки, а 
възлагането на концесии за услуги, при 
които е налице трансграничен интерес, 
се ръководи от принципите на Договора 
и по-специално от принципа на 
свободното движение на стоки, 
свободата на установяване и свободата 
на предоставяне на услуги, както и от 
принципите, произтичащи от тях като 
равнопоставеност, недискриминация, 
взаимно признаване, пропорционалност 
и прозрачност. Съществува риск от 
правна несигурност с оглед 
различното тълкуване от 
националните законодатели на 
принципите на Договора и големите 
несъответствия между 
законодателствата на различните 
държави членки. Този риск се 

(2) Обществените поръчки играят 
ключова роля в стратегията „Европа 
2020“ като един от пазарните 
инструменти, които ще се използват за 
постигане на интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като 
същевременно се осигури най-
ефективно използване на публичните 
средства. Понастоящем възлагането на 
концесии за строителство се урежда от 
основните правила на Директива 
2004/18/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 31 март 2004 г. относно 
координирането на процедурите по 
възлагане на обществени поръчки за 
строителство, услуги и доставки, а 
възлагането на концесии за услуги, при 
които е налице трансграничен интерес, 
се ръководи от принципите на Договора 
и по-специално от принципа на 
свободното движение на стоки, 
свободата на установяване и свободата 
на предоставяне на услуги, както и от 
принципите, произтичащи от тях като 
равнопоставеност, недискриминация, 
взаимно признаване, пропорционалност 
и прозрачност.
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потвърждава от обширната съдебна 
практика на Съда на Европейския 
съюз, която обаче само частично е 
уредила някои аспекти на възлагането 
на договори за концесия. 
Следователно е необходима единна 
конкретизация на принципите на 
Договора за всички държави членки, а 
произтичащото от това 
отстраняване на несъответствията 
в разбирането им е необходимо на 
нивото на Съюза, за да се преодолеят 
повтарящите се случаи на нарушено 
функциониране на вътрешния пазар.

Or. en

Изменение 250
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja 
Weisgerber

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Обществените поръчки играят 
ключова роля в стратегията „Европа 
2020“ като един от пазарните 
инструменти, които ще се използват за 
постигане на интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като 
същевременно се осигури най-
ефективно използване на публичните 
средства. Понастоящем възлагането на 
концесии за строителство се урежда от 
основните правила на Директива 
2004/18/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 31 март 2004 г. относно 
координирането на процедурите по 
възлагане на обществени поръчки за 
строителство, услуги и доставки, а 
възлагането на концесии за услуги, при 
които е налице трансграничен интерес, 
се ръководи от принципите на Договора 
и по-специално от принципа на 

(2) Обществените поръчки играят 
ключова роля в стратегията „Европа 
2020“ като един от пазарните 
инструменти, които ще се използват за 
постигане на интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като 
същевременно се осигури най-
ефективно използване на публичните 
средства. Понастоящем възлагането на 
концесии за строителство се урежда от 
основните правила на Директива 
2004/18/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 31 март 2004 г. относно 
координирането на процедурите по 
възлагане на обществени поръчки за 
строителство, услуги и доставки, а 
възлагането на концесии за услуги, при 
които е налице трансграничен интерес, 
се ръководи от принципите на Договора 
и по-специално от принципа на 
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свободното движение на стоки, 
свободата на установяване и свободата 
на предоставяне на услуги, както и от 
принципите, произтичащи от тях като 
равнопоставеност, недискриминация, 
взаимно признаване, пропорционалност 
и прозрачност. Съществува риск от 
правна несигурност с оглед различното 
тълкуване от националните 
законодатели на принципите на 
Договора и големите несъответствия 
между законодателствата на различните 
държави членки. Този риск се 
потвърждава от обширната съдебна
практика на Съда на Европейския съюз, 
която обаче само частично е уредила 
някои аспекти на възлагането на 
договори за концесия. Следователно е 
необходима единна конкретизация на 
принципите на Договора за всички 
държави членки, а произтичащото от 
това отстраняване на несъответствията в 
разбирането им е необходимо на нивото 
на Съюза, за да се преодолеят 
повтарящите се случаи на нарушено 
функциониране на вътрешния пазар.

свободното движение на стоки, 
свободата на установяване и свободата 
на предоставяне на услуги, както и от 
принципите, произтичащи от тях като 
равнопоставеност, недискриминация, 
взаимно признаване, пропорционалност 
и прозрачност. Съществува риск от 
правна несигурност с оглед различното 
тълкуване от националните 
законодатели на принципите на 
Договора и големите несъответствия 
между законодателствата на различните 
държави членки. Този риск се 
потвърждава от съдебната практика на 
Съда на Европейския съюз, която обаче 
само частично е уредила някои аспекти 
на възлагането на договори за концесия. 
Следователно е необходима единна 
конкретизация на принципите на 
Договора за всички държави членки, а 
произтичащото от това отстраняване на 
несъответствията в разбирането им е 
необходимо на нивото на Съюза, за да 
се преодолеят повтарящите се случаи на 
нарушено функциониране на вътрешния 
пазар.

Or. en

Изменение 251
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Обществените поръчки играят 
ключова роля в стратегията „Европа
2020“ като един от пазарните 
инструменти, които ще се използват за 
постигане на интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като 
същевременно се осигури най-
ефективно използване на публичните 
средства. Понастоящем възлагането на 

(2) Обществените поръчки играят 
ключова роля в стратегията „Европа 
2020“ като един от пазарните 
инструменти, които ще се използват за 
постигане на интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като 
същевременно се осигури най-
ефективно използване на публичните 
средства. Понастоящем възлагането на 
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концесии за строителство се урежда от 
основните правила на Директива 
2004/18/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 31 март 2004 г. относно 
координирането на процедурите по 
възлагане на обществени поръчки за 
строителство, услуги и доставки, а 
възлагането на концесии за услуги, при 
които е налице трансграничен интерес, 
се ръководи от принципите на Договора 
и по-специално от принципа на 
свободното движение на стоки, 
свободата на установяване и свободата 
на предоставяне на услуги, както и от 
принципите, произтичащи от тях като 
равнопоставеност, недискриминация, 
взаимно признаване, пропорционалност 
и прозрачност. Съществува риск от 
правна несигурност с оглед 
различното тълкуване от 
националните законодатели на 
принципите на Договора и големите 
несъответствия между 
законодателствата на различните 
държави членки. Този риск се 
потвърждава от обширната съдебна 
практика на Съда на Европейския 
съюз, която обаче само частично е 
уредила някои аспекти на възлагането 
на договори за концесия. 
Следователно е необходима единна 
конкретизация на принципите на 
Договора за всички държави членки, а 
произтичащото от това 
отстраняване на несъответствията 
в разбирането им е необходимо на 
нивото на Съюза, за да се преодолеят 
повтарящите се случаи на нарушено 
функциониране на вътрешния пазар.

концесии за строителство се урежда от 
основните правила на Директива 
2004/18/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 31 март 2004 г. относно 
координирането на процедурите по 
възлагане на обществени поръчки за 
строителство, услуги и доставки, а 
възлагането на концесии за услуги, при 
които е налице трансграничен интерес, 
се ръководи от принципите на Договора 
и по-специално от принципа на 
свободното движение на стоки, 
свободата на установяване и свободата 
на предоставяне на услуги, както и от 
принципите, произтичащи от тях като 
равнопоставеност, недискриминация, 
взаимно признаване, пропорционалност 
и прозрачност.

Or. en

Изменение 252
Heide Rühle
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Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Настоящата директива не следва по 
никакъв начин да засяга свободата на 
държавите членки или публичните 
органи да взимат решения относно 
прякото предоставяне на
строителство или услуги на населението 
или да възлагат такова предоставяне на 
трети страни. Държавите членки или
публичните органи следва да останат 
свободни да определят 
характеристиките на услугите, които ще 
се предоставят, включително всякакви 
условия относно тяхното качество или 
цена, за постигане на целите на 
държавната им политика.

(3) Настоящата директива признава 
и потвърждава правото на 
държавите членки да определят 
начините за организиране на
работата и предоставяне на 
услугите, за които те отговарят и 
които те преценят за най-подходящи. 
Настоящата директива не следва по 
никакъв начин да засяга свободата на 
държавите членки или публичните 
органи да извършват строителство или 
да предоставят услуги на населението,
или да възлагат такова предоставяне 
чрез делегирането му на трети страни. 
Държавите членки и публичните органи 
запазват правото си да определят и 
посочват характеристиките на 
услугите, които ще се предоставят, 
включително всякакви условия относно 
тяхното качество или цена, за постигане 
на целите на държавната им политика.

Or. en

Изменение 253
Othmar Karas

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Настоящата директива не следва по 
никакъв начин да засяга свободата на 
държавите членки или публичните 
органи да взимат решения относно 
прякото предоставяне на строителство 
или услуги на населението или да 
възлагат такова предоставяне на трети 
страни. Държавите членки или 
публичните органи следва да останат 

(3) В съответствие с принципа на 
субсидиарност, установен в правото 
на Съюза, настоящата директива не
засяга по никакъв начин свободата на 
държавите членки или публичните 
органи да взимат решения относно 
прякото предоставяне на строителство 
или услуги на населението или да 
възлагат такова предоставяне на трети 
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свободни да определят 
характеристиките на услугите, които ще 
се предоставят, включително всякакви 
условия относно тяхното качество или 
цена, за постигане на целите на 
държавната им политика.

страни. Това се прилага по-специално  
и по отношение на услугите от общ 
интерес или услугите от общ 
икономически интерес по смисъла на 
член 14 от ДФЕС или член 2 от 
протокол (№ 26) относно услугите от 
общ интерес. Държавите членки или 
публичните органи си запазват 
правото да определят и да уточняват
характеристиките на услугите, които ще 
се предоставят, включително всякакви 
условия относно тяхното качество или 
цена, за постигане на целите на 
държавната им политика.

Or. de

Обосновка

Потвърждение на факта, че директивата не се намесва в принципа на 
административна автономия на публичните органи и не установява правила за  
държавите членки или публичните им органи относно това дали дадена услуга да бъде 
предоставена от държавата или от външни доставчици. Освен това се подчертава, 
че този принцип се прилага по-специално  и по отношение на чувствителните области 
на предоставянето на услуги от общ интерес или на услуги от общ икономически 
интерес.

Изменение 254
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Настоящата директива не следва по 
никакъв начин да засяга свободата на 
държавите членки или публичните 
органи да взимат решения относно 
прякото предоставяне на
строителство или услуги на населението 
или да възлагат такова предоставяне на 
трети страни. Държавите членки или 
публичните органи следва да останат 
свободни да определят 
характеристиките на услугите, които ще 

(3) Настоящата директива признава 
и потвърждава правото на 
държавите членки и публичните 
органи да вземат решения относно 
начините за ръководене на работата 
и осигуряване на услугите, за които 
те отговарят и които те преценят за 
най-подходящи. Настоящата директива 
не следва по никакъв начин да засяга 
свободата на държавите членки и
публичните органи да извършват
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се предоставят, включително всякакви 
условия относно тяхното качество или 
цена, за постигане на целите на 
държавната им политика.

строителство или предоставят услуги 
директно на населението, или да 
възлагат такова предоставяне на трети 
страни. Държавите членки или 
публичните органи запазват правото 
си да определят и посочват 
характеристиките на услугите, които ще 
се предоставят, включително всякакви 
условия относно тяхното качество или 
цена, както и по отношение на 
условията на труд, при които те се 
предоставят, за постигане на целите на 
държавната им политика.

Or. en

Изменение 255
Françoise Castex

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Настоящата директива не следва по 
никакъв начин да засяга свободата на 
държавите членки или публичните 
органи да взимат решения относно 
прякото предоставяне на строителство 
или услуги на населението или да 
възлагат такова предоставяне на трети 
страни. Държавите членки или 
публичните органи следва да останат 
свободни да определят 
характеристиките на услугите, които ще 
се предоставят, включително всякакви 
условия относно тяхното качество или 
цена, за постигане на целите на 
държавната им политика.

(3) Съгласно член 4 от Договора за 
Европейския съюз директивата 
зачита националната идентичност 
на държавите членки, присъща на 
техните фундаментални 
политически и конституционни 
структури, включително по 
отношение на местното и 
регионалното самоуправление. 
Съгласно член 14 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз и протокол 26 относно услугите 
от общ интерес настоящата директива 
не следва по никакъв начин да засяга 
свободата на държавите членки или 
публичните органи да взимат решения 
относно прякото предоставяне на 
строителство или услуги на населението 
или да възлагат такова предоставяне на 
трети страни. Държавите членки или 
публичните органи, включително 
местните и регионалните органи,
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следва да останат свободни да 
определят характеристиките на 
услугите, които ще се предоставят, 
включително всякакви условия относно 
тяхното качество или цена, за постигане 
на целите на държавната им политика.

Or. en

Изменение 256
Pier Antonio Panzeri

Предложение за директива
Съображение 3а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Настоящата директива не засяга 
свободата на публичните органи да 
определят на национално равнище 
обхвата на услугите от общ 
икономически интерес, както и 
характеристиките на услугите, 
които ще се предоставят, в това 
число всички условия по отношение 
на качеството на услугите, за 
постигане на целите на държавната 
им политика. Настоящата 
директива не урежда финансирането 
на услуги от общ икономически 
интерес или системите за 
предоставяне на помощ от 
държавите членки, особено в 
социалната област, в съответствие с 
правилата на Общността за 
конкуренцията.

Or. en

Изменение 257
Pier Antonio Panzeri

Предложение за директива
Съображение 3б (ново)



PE496.581v03-00 18/199 AM\916800BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) Настоящата директива не засяга 
реда и условията за заетостта, 
включително максималната 
продължителност на работното 
време и минималната 
продължителност на почивките, 
минималния платен годишен отпуск, 
минималните размери на трудовото 
възнаграждение, а също и 
здравословните, безопасните и 
хигиенните условия на работното 
място, които държавите членки 
прилагат в съответствие с правото 
на Съюза, нито засяга отношенията 
между социалните партньори, 
включително относно правото да се 
преговаря и да се сключват 
колективни споразумения, правото на 
стачка и правото да се предприемат 
стачни действия, в съответствие с 
националното право и практика, 
които са съобразени с правото на 
Съюза.

Or. en

Изменение 258
Pier Antonio Panzeri

Предложение за директива
Съображение 3в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3в) Държавите членки могат да 
предвидят възлагащите органи и 
възложителите да решават, наред с 
другото, възлагането на концесии въз 
основа на критерия на икономически 
най-изгодната оферта. Този критерий 
може да се отнася, освен за цената и 
разходите, също и за качеството, 
включително технически 
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предимства, естетични и 
функционални свойства, достъпност, 
проект, предназначен за всички 
потребители, екологични, социални 
характеристики и иновативно 
естество. Той може също така да се 
отнася до обслужване и техническа 
помощ след продажбата, дата на 
доставка и срок на доставка или срок 
на завършване, организацията и 
квалификацията и опита на 
персонала, определен за изпълнение на 
въпросната концесия, както и до 
специфичния процес на производство 
или предоставяне на заявеното 
строителство, доставки или услуги в 
степен, която не води до 
дискриминация на икономически 
оператори.

Or. en

Изменение 259
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) За концесии над определена 
стойност е оправдано да се предвиди 
минимална координация на 
националните процедури по възлагане 
на такива договори въз основа на 
принципите от Договора, за да се 
гарантира отварянето на концесиите
за конкуренция и достатъчна правна 
сигурност. Тези разпоредби за 
координация не следва да излизат 
извън границите на необходимото за 
постигане на горепосочените цели. 
Държавите членки следва да могат 
обаче да допълнят и доразвият тези 
разпоредби, ако сметнат това за 
необходимо, по-специално с цел да 

заличава се
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осигурят по-добро съответствие с 
горните принципи.

Or. en

Изменение 260
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Определени разпоредби за 
координация следва да бъдат въведени 
и при възлагането на концесии за 
строителство и услуги в секторите 
на водоснабдяването, енергетиката, 
транспорта и пощенските услуги 
предвид факта, че националните 
органи могат да влияят на 
поведението на субектите, 
действащи в тези сектори, и като се 
отчита затвореното естество на 
пазарите, на които те работят, 
поради съществуването на специални 
или изключителни права, 
предоставяни от държавите членки 
във връзка с доставянето, 
осигуряването или експлоатацията 
на мрежите за предоставяне на 
въпросните услуги.

заличава се

Or. de

Изменение 261
Sabine Verheyen, Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Определени разпоредби за заличава се
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координация следва да бъдат въведени 
и при възлагането на концесии за 
строителство и услуги в секторите 
на водоснабдяването, енергетиката, 
транспорта и пощенските услуги 
предвид факта, че националните
органи могат да влияят на 
поведението на субектите, 
действащи в тези сектори, и като се 
отчита затвореното естество на 
пазарите, на които те работят, 
поради съществуването на специални 
или изключителни права, 
предоставяни от държавите членки 
във връзка с доставянето, 
осигуряването или експлоатацията 
на мрежите за предоставяне на 
въпросните услуги.

Or. de

Изменение 262
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Определени разпоредби за 
координация следва да бъдат въведени 
и при възлагането на концесии за 
строителство и услуги в секторите 
на водоснабдяването, енергетиката, 
транспорта и пощенските услуги 
предвид факта, че националните 
органи могат да влияят на 
поведението на субектите, 
действащи в тези сектори, и като се 
отчита затвореното естество на 
пазарите, на които те работят, 
поради съществуването на специални 
или изключителни права, 
предоставяни от държавите членки 
във връзка с доставянето, 
осигуряването или експлоатацията 

заличава се



PE496.581v03-00 22/199 AM\916800BG.doc

BG

на мрежите за предоставяне на 
въпросните услуги.

Or. en

Изменение 263
Werner Kuhn

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Определени разпоредби за 
координация следва да бъдат въведени 
и при възлагането на концесии за 
строителство и услуги в секторите 
на водоснабдяването, енергетиката, 
транспорта и пощенските услуги 
предвид факта, че националните 
органи могат да влияят на 
поведението на субектите, 
действащи в тези сектори, и като се 
отчита затвореното естество на 
пазарите, на които те работят, 
поради съществуването на специални 
или изключителни права, 
предоставяни от държавите членки 
във връзка с доставянето, 
осигуряването или експлоатацията 
на мрежите за предоставяне на 
въпросните услуги.

заличава се

Or. de

Изменение 264
Heide Rühle

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Определени разпоредби за (5) В съответствие с резолюциите на 
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координация следва да бъдат въведени 
и при възлагането на концесии за 
строителство и услуги в секторите
на водоснабдяването, енергетиката, 
транспорта и пощенските услуги 
предвид факта, че националните 
органи могат да влияят на 
поведението на субектите, 
действащи в тези сектори, и като се 
отчита затвореното естество на 
пазарите, на които те работят, 
поради съществуването на специални 
или изключителни права, 
предоставяни от държавите членки 
във връзка с доставянето, 
осигуряването или експлоатацията 
на мрежите за предоставяне на 
въпросните услуги.

Европейския парламент от 
14.01.2004 г., 10.03.2004 г. и 
31.05.2006 г. секторът на 
водоснабдяването не следва да се 
либерализира, а да се модернизира. 
Поради това секторът на 
водоснабдяването не следва да попада в 
приложното поле на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 265
Peter Simon

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Определени разпоредби за 
координация следва да бъдат въведени и 
при възлагането на концесии за 
строителство и услуги в секторите на 
водоснабдяването, енергетиката, 
транспорта и пощенските услуги 
предвид факта, че националните органи 
могат да влияят на поведението на 
субектите, действащи в тези сектори, и 
като се отчита затвореното естество на 
пазарите, на които те работят, поради 
съществуването на специални или 
изключителни права, предоставяни от 
държавите членки във връзка с 
доставянето, осигуряването или 
експлоатацията на мрежите за 

(5) Определени разпоредби за 
координация следва да бъдат въведени и 
при възлагането на концесии за 
строителство и услуги в секторите на 
енергетиката, транспорта и пощенските 
услуги предвид факта, че националните 
органи могат да влияят на поведението 
на субектите, действащи в тези сектори, 
и като се отчита затвореното естество на 
пазарите, на които те работят, поради 
съществуването на специални или 
изключителни права, предоставяни от 
държавите членки във връзка с 
доставянето, осигуряването или 
експлоатацията на мрежите за 
предоставяне на въпросните услуги.
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предоставяне на въпросните услуги.

Or. de

Изменение 266
Françoise Castex

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Определени разпоредби за
координация следва да бъдат въведени
и при възлагането на концесии за 
строителство и услуги в секторите 
на водоснабдяването, енергетиката, 
транспорта и пощенските услуги 
предвид факта, че националните 
органи могат да влияят на 
поведението на субектите, 
действащи в тези сектори, и като се 
отчита затвореното естество на 
пазарите, на които те работят, 
поради съществуването на специални 
или изключителни права, предоставяни 
от държавите членки във връзка с 
доставянето, осигуряването или 
експлоатацията на мрежите за 
предоставяне на въпросните услуги.

(5) Следва да се въведат специфични
разпоредби и за концесиите за услуги 
от общ икономически интерес, чиито 
специфични цели и задачи са 
определени от националните органи, 
които разполагат с пълната свобода 
при избора на техния начин на 
управление и могат да предоставят
специални или изключителни права във 
връзка с доставянето, осигуряването или 
експлоатацията на мрежите за 
предоставяне на въпросните услуги.

Or. fr

Изменение 267
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen

Предложение за директива
Съображение 5a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) В съответствие с резолюциите 
на Европейския парламент от 14 
януари 2004 г., 10 март2004 г. и 31 май 
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2006 г. секторът на водоснабдяването 
не следва да бъде либерализиран, а 
модернизиран. Поради това той 
следва да бъде изключен от 
приложното поле на настоящата 
директива. 

Or. de

Обосновка

Непосредствената воля на Европейския парламент по отношение на сектора на 
водоснабдяването е видна в резолюциите му от 14 януари 2004 г., 10 март 2004 г. и 
31 май 2006 г. Според тях Европейският парламент не се стреми към либерализиране 
(както например в секторите на енергетиката, телекомуникациите или пощенските 
услуги), а към модернизиране на сектора на водоснабдяването, при което 
икономическите принципи трябва да бъдат съчетани с качествените и екологичните 
стандарти, както и с необходимата ефективност.

Изменение 268
Werner Kuhn

Предложение за директива
Съображение 5a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) В съответствие с резолюциите 
на Европейския парламент от 14 
януари 2004 г., 10 март 2004 г. и 31 
май 2006 г. секторът на 
водоснабдяването не следва да бъде 
либерализиран, а модернизиран. 
Поради това той следва да бъде 
изключен от приложното поле на 
настоящата директива. 

Or. de

Изменение 269
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Съображение 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Концесиите са възмездни договори, 
сключени между един или повече 
икономически оператори и един или 
повече възлагащи органи или 
възложители, които имат за предмет 
придобиване на строителство или 
услуги, при които възнаграждението 
обикновено представлява правото да се
експлоатират строителството или 
услугите, които са предмет на договора. 
Изпълнението на тези строителни 
работи или услуги е предмет на 
конкретни обвързващи задължения, 
определени от възлагащия орган или 
възложителя, които са юридически 
задължителни. Определени държавни 
актове обаче като разрешения или 
лицензи, с които държавата или 
публичен орган определя условията за 
упражняване на дадена стопанска 
дейност, не следва да се окачествяват 
като концесия. Същото важи и за 
договори, които имат за предмет 
правото на даден икономически 
оператор да експлоатира определени 
обществени достояния или ресурси като 
договори за аренда на земя, в които 
държавата, възлагащият орган или 
възложителят въвежда само общи 
условия за ползването им, без да 
придобива конкретно строителство или 
услуги.

(6) Концесиите са възмездни договори, 
сключени между един или повече 
икономически оператори и един или 
повече възлагащи органи или 
възложители, които имат за предмет 
придобиване на строителство или 
услуги, при които възнаграждението 
обикновено представлява правото да се 
експлоатират строителството или 
услугите, които са предмет на договора. 
Изпълнението на тези строителни 
работи или услуги е предмет на 
конкретни обвързващи задължения, 
определени от възлагащия орган или 
възложителя, които са юридически 
задължителни. Определени държавни 
актове обаче като разрешения или 
лицензи, с които държавата или 
публичен орган определя условията за 
упражняване на дадена стопанска 
дейност, не следва да се окачествяват 
като концесия. Същото важи и за 
договори, които имат за предмет 
правото на даден икономически 
оператор да експлоатира определени 
обществени достояния или ресурси като 
договори за аренда на земя, по-
специално по отношение на морските 
и вътрешните пристанища, в които 
държавата, възлагащият орган или 
възложителят въвежда само общи 
условия за ползването им, без да 
придобива конкретно строителство или 
услуги.

Or. de

Изменение 270
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Предложение за директива
Съображение 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Концесиите са възмездни договори, 
сключени между един или повече 
икономически оператори и един или 
повече възлагащи органи или 
възложители, които имат за предмет 
придобиване на строителство или 
услуги, при които възнаграждението 
обикновено представлява правото да се 
експлоатират строителството или 
услугите, които са предмет на договора. 
Изпълнението на тези строителни 
работи или услуги е предмет на 
конкретни обвързващи задължения, 
определени от възлагащия орган или 
възложителя, които са юридически 
задължителни. Определени държавни 
актове обаче като разрешения или 
лицензи, с които държавата или 
публичен орган определя условията за 
упражняване на дадена стопанска 
дейност, не следва да се окачествяват 
като концесия. Същото важи и за 
договори, които имат за предмет 
правото на даден икономически 
оператор да експлоатира определени 
обществени достояния или ресурси като 
договори за аренда на земя, в които 
държавата, възлагащият орган или 
възложителят въвежда само общи 
условия за ползването им, без да 
придобива конкретно строителство или 
услуги.

(6) Концесиите са възмездни договори, 
сключени между един или повече 
икономически оператори и един или 
повече възлагащи органи или 
възложители, които имат за предмет 
придобиване на строителство или 
услуги, при които възнаграждението 
обикновено представлява правото да се 
експлоатират строителството или 
услугите, които са предмет на договора. 
Изпълнението на тези строителни 
работи или услуги е предмет на 
конкретни обвързващи задължения, 
определени от възлагащия орган или 
възложителя, които са юридически 
задължителни. Определени държавни 
актове обаче като разрешения или 
лицензи, или изисквания за одобрение 
за предоставяне на социални услуги, с 
които държавата или публичен орган 
определя условията за упражняване на 
дадена стопанска дейност, не следва да 
се окачествяват като концесия. Същото 
важи и за договори, които имат за 
предмет правото на даден икономически 
оператор да експлоатира определени 
обществени достояния или ресурси като 
договори за аренда на земя, в които 
държавата, възлагащият орган или 
възложителят въвежда само общи 
условия за ползването им, без да 
придобива конкретно строителство или 
услуги.

Or. de

Изменение 271
Pier Antonio Panzeri

Предложение за директива
Съображение 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Концесиите са възмездни договори, 
сключени между един или повече 
икономически оператори и един или 
повече възлагащи органи или 
възложители, които имат за предмет 
придобиване на строителство или 
услуги, при които възнаграждението 
обикновено представлява правото да се 
експлоатират строителството или 
услугите, които са предмет на договора. 
Изпълнението на тези строителни 
работи или услуги е предмет на 
конкретни обвързващи задължения, 
определени от възлагащия орган или 
възложителя, които са юридически 
задължителни. Определени държавни 
актове обаче като разрешения или 
лицензи, с които държавата или 
публичен орган определя условията за 
упражняване на дадена стопанска 
дейност, не следва да се окачествяват 
като концесия. Същото важи и за 
договори, които имат за предмет 
правото на даден икономически 
оператор да експлоатира определени 
обществени достояния или ресурси като 
договори за аренда на земя, в които 
държавата, възлагащият орган или 
възложителят въвежда само общи 
условия за ползването им, без да 
придобива конкретно строителство или 
услуги.

(6) Концесиите са възмездни договори, 
сключени между един или повече 
икономически оператори и един или 
повече възлагащи органи или 
възложители, които имат за предмет 
придобиване на строителство или 
услуги, при които възнаграждението 
обикновено представлява правото да се 
експлоатират строителството или 
услугите, които са предмет на договора. 
Изпълнението на тези строителни 
работи или услуги е предмет на 
конкретни обвързващи задължения, 
определени от възлагащия орган или 
възложителя, които са юридически 
задължителни. Определени държавни 
актове обаче като разрешения или 
лицензи, издадени за ограничен период 
от време, с които държавата или 
публичен орган определя условията за 
упражняване на дадена стопанска 
дейност, не следва да се окачествяват 
като концесия. Същото важи и за 
договори, които имат за предмет 
правото на даден икономически 
оператор да експлоатира определени 
обществени достояния или ресурси като 
договори за аренда на земя, в които 
държавата, възлагащият орган или 
възложителят въвежда само общи 
условия за ползването им, без да 
придобива конкретно строителство или 
услуги.

Or. it

Изменение 272
Barbara Weiler

Предложение за директива
Съображение 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Концесиите са възмездни договори, 
сключени между един или повече 
икономически оператори и един или 
повече възлагащи органи или 
възложители, които имат за предмет 
придобиване на строителство или 
услуги, при които възнаграждението 
обикновено представлява правото да се 
експлоатират строителството или 
услугите, които са предмет на договора. 
Изпълнението на тези строителни 
работи или услуги е предмет на 
конкретни обвързващи задължения, 
определени от възлагащия орган или 
възложителя, които са юридически 
задължителни. Определени държавни 
актове обаче като разрешения или 
лицензи, с които държавата или 
публичен орган определя условията за 
упражняване на дадена стопанска 
дейност, не следва да се окачествяват 
като концесия. Същото важи и за 
договори, които имат за предмет 
правото на даден икономически 
оператор да експлоатира определени 
обществени достояния или ресурси като 
договори за аренда на земя, в които 
държавата, възлагащият орган или 
възложителят въвежда само общи 
условия за ползването им, без да 
придобива конкретно строителство или 
услуги.

(6) Концесиите са възмездни договори, 
сключени между един или повече 
икономически оператори и един или 
повече възлагащи органи или 
възложители, които имат за предмет 
придобиване на строителство или 
услуги, при които възнаграждението 
обикновено представлява правото да се 
експлоатират строителството или 
услугите, които са предмет на договора. 
Изпълнението на тези строителни 
работи или услуги е предмет на 
конкретни обвързващи задължения, 
определени от възлагащия орган или 
възложителя, които са юридически 
задължителни. Определени държавни 
актове обаче като разрешения или 
лицензи, с които държавата или 
публичен орган определя условията за 
упражняване на дадена стопанска 
дейност, не следва да се окачествяват 
като концесия. Същото важи и за 
договори, които имат за предмет 
правото на даден икономически 
оператор да експлоатира определени 
обществени достояния или ресурси като 
договори за наемане, в които 
държавата, възлагащият орган или 
възложителят въвежда само общи 
условия за ползването им, без да 
придобива конкретно строителство или 
услуги. Договорите за наемане (както 
и например договорите за аренда на 
земя) съдържат като общи условия 
разпоредби относно предаването на 
наемателя на имота, отдаден под 
наем, неговото използване (напр. 
описание на имота, отдаден под наем, 
разпоредби относно допустимото 
ползване на имота, отдаден под наем, 
разпоредби относно оптималното 
използване на имота, отдаден под 
наем, като например показатели за 
изпълнение или екологични 
стандарти), съответните 
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задължения на наемодателя и на 
наемателя по отношение на 
поддръжката на имота, отдаден под 
наем, продължителността на 
договора за наемане и 
възстановяването на наемодателя на 
владението над имота, отдаден под 
наем, наемната цена и непредвидени 
разходи, които се поемат от 
наемателя (включително неустойки).

Or. de

Изменение 273
Heide Rühle

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Концесиите са възмездни договори, 
сключени между един или повече 
икономически оператори и един или 
повече възлагащи органи или 
възложители, които имат за 
предмет придобиване на 
строителство или услуги, при които
възнаграждението обикновено 
представлява правото да се 
експлоатират строителството или
услугите, които са предмет на договора. 
Изпълнението на тези строителни 
работи или услуги е предмет на 
конкретни обвързващи задължения, 
определени от възлагащия орган или
възложителя, които са юридически 
задължителни. Определени държавни 
актове обаче като разрешения или 
лицензи, с които държавата или 
публичен орган определя условията за 
упражняване на дадена стопанска 
дейност, не следва да се окачествяват 
като концесия. Същото важи и за 
договори, които имат за предмет 
правото на даден икономически 

(6) Концесиите са възмездни договори, 
чрез които един или повече възлагащи 
органи или възложители (наричани 
по-нататък „възложител“) възлагат 
изпълнението на строителството 
или управлението на услугите, за 
които са отговорни, на един или 
повече икономически оператори, и
като възнаграждението за това 
делегиране представлява или правото 
да се извършва и управлява
строителството, или да се осигуряват 
услугите, които са предмет на договора, 
или това право заедно със 
заплащането. Изпълнението на тези 
строителни работи или услуги е предмет 
на конкретни обвързващи задължения, 
определени от възложителя, които са 
юридически задължителни. Определени 
държавни актове обаче като 
разрешения, разрешителни или 
лицензи, с които държавата или 
публичен орган определя условията за 
упражняване на дадена стопанска 
дейност, не следва да се считат за
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оператор да експлоатира определени 
обществени достояния или ресурси като 
договори за аренда на земя, в които 
държавата, възлагащият орган или 
възложителят въвежда само общи 
условия за ползването им, без да
придобива конкретно строителство или 
услуги.

концесия. Същото важи и за договори, 
които имат за предмет официалното 
право да се предлагат социални услуги 
или правото да се сключват 
споразумения, по силата на които 
държавата или възлагащият орган 
или възложителят дава на даден 
икономически оператор правото да 
експлоатира определени обществени 
достояния или ресурси като договори за 
наем или аренда на единични парцели 
земя, особено в сектора на морските 
или вътрешните пристанища, или 
правото на преминаване, и които 
като правило въвеждат само общи 
условия за ползването им, без
общественият орган да се превръща в 
получател на конкретно строителство 
или услуги, предоставени от
партньора по договора.

Or. en

Обосновка

There is still considerable lack of clarity and thus of legal certainty in the definition of 
services concessions. In any case, it must be ensured that sovereign activities like licences 
and permits or court instructions and assignments are excluded from the concept of the 
concession contract. Permission procedures of member states which are based on the point 
that all service providers which fulfil certain statutory preconditions are permitted to provide 
services irrespective of their legal structure should not be deemed a service concession 
contract. Social services are for example in some Member States carried out by independent 
providers. These independent providers – and to some extent also the measures themselves –
require a permit under social law. This permit should be excluded from the scope of the 
directive. Under the current wording, this is not clearly the case.

Изменение 274
Herbert Dorfmann

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Концесиите са възмездни договори, 
сключени между един или повече 

(6) За целите на настоящата 
директива концесиите са възмездни 
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икономически оператори и един или 
повече възлагащи органи или 
възложители, които имат за предмет 
придобиване на строителство или 
услуги, при които възнаграждението 
обикновено представлява правото да се 
експлоатират строителството или 
услугите, които са предмет на договора. 
Изпълнението на тези строителни 
работи или услуги е предмет на 
конкретни обвързващи задължения, 
определени от възлагащия орган или 
възложителя, които са юридически 
задължителни. Определени държавни 
актове обаче като разрешения или
лицензи, с които държавата или 
публичен орган определя условията за 
упражняване на дадена стопанска 
дейност, не следва да се окачествяват 
като концесия. Същото важи и за 
договори, които имат за предмет 
правото на даден икономически 
оператор да експлоатира определени 
обществени достояния или ресурси като 
договори за аренда на земя, в които 
държавата, възлагащият орган или 
възложителят въвежда само общи 
условия за ползването им, без да 
придобива конкретно строителство или 
услуги.

договори, сключени между един или 
повече икономически оператори и един 
или повече възлагащи органи или 
възложители, които имат за предмет 
придобиване на строителство или 
услуги, при които възнаграждението 
обикновено представлява правото да се 
експлоатират строителството или 
услугите, които са предмет на договора. 
Изпълнението на тези строителни 
работи или услуги е предмет на 
конкретни обвързващи задължения, 
определени от възлагащия орган или 
възложителя, които са юридически
задължителни. Определени държавни 
актове обаче като разрешителни,
разрешения или лицензи, дори и 
подобни актове да се наричат 
концесии в някои държави членки, с 
които държавата или публичен орган 
определя условията за упражняване на 
дадена стопанска дейност или 
позволява на даден икономически 
оператор да извършва строителни 
работи или да упражнява 
икономическа дейност, включително 
под формата на услуги, не следва да се 
считат за концесия по смисъла на 
настоящата директива. Същото важи 
и за договори, които имат за предмет 
правото на даден икономически 
оператор да експлоатира определени 
обществени достояния или ресурси като 
договори за аренда на земя, в които 
държавата, възлагащият орган или 
възложителят въвежда само общи 
условия за ползването им, без да 
придобива конкретно строителство или 
услуги.

Or. it

Обосновка

Изменението има за цел да се избегне всяко възможно недоразумение относно факта, 
че директивата не се прилага към всеки акт или административно решение, което се 
нарича концесия, а само към конкретния правен инструмент на договора за концесия. 
Следователно е много важно да се изясни, че дори и в рамките на вътрешното 
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законодателство на държава членка да се говори за мерки за концесия, последната е 
извън обхвата на предложението за директива.

Изменение 275
Wim van de Camp

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Концесиите са възмездни договори, 
сключени между един или повече 
икономически оператори и един или 
повече възлагащи органи или 
възложители, които имат за предмет 
придобиване на строителство или 
услуги, при които възнаграждението 
обикновено представлява правото да се 
експлоатират строителството или 
услугите, които са предмет на договора. 
Изпълнението на тези строителни 
работи или услуги е предмет на 
конкретни обвързващи задължения, 
определени от възлагащия орган или 
възложителя, които са юридически 
задължителни. Определени държавни 
актове обаче като разрешения или 
лицензи, с които държавата или 
публичен орган определя условията за 
упражняване на дадена стопанска 
дейност, не следва да се окачествяват 
като концесия. Същото важи и за
договори, които имат за предмет 
правото на даден икономически 
оператор да експлоатира определени 
обществени достояния или ресурси като 
договори за аренда на земя, в които 
държавата, възлагащият орган или 
възложителят въвежда само общи 
условия за ползването им, без да 
придобива конкретно строителство или 
услуги.

(6) Концесиите са възмездни договори, 
сключени между един или повече 
икономически оператори и един или 
повече възлагащи органи или 
възложители, които имат за предмет 
придобиване на строителство или
услуги, при които възнаграждението 
обикновено представлява правото да се 
експлоатират строителството или 
услугите, които са предмет на договора. 
Изпълнението на тези строителни 
работи или услуги е предмет на 
конкретни обвързващи задължения, 
определени от възлагащия орган или 
възложителя, които са юридически 
задължителни. Определени държавни 
актове обаче като разрешения или 
лицензи, с които държавата или 
публичен орган определя условията за 
упражняване на дадена стопанска 
дейност, не следва да се окачествяват 
като концесия. По същия начин
договори, които имат за предмет 
правото на даден икономически 
оператор да експлоатира определени 
обществени достояния или ресурси като 
договори за аренда на публична и 
частна земя, в които държавата, 
възлагащият орган или възложителят 
единствено въвежда само общи 
условия за ползването им и/или 
конкретни обвързващи и 
произвеждащи правно действие  
задължения, които са свързани с
ползването на земята, без да 
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придобива конкретно строителство или 
услуги, не следва да се окачествяват 
като концесии. В рамките на тези 
договори за аренда на публична и 
частна земя трябва да се разгледат 
следните обстоятелства в 
качеството им на условия и 
задължения, които имат за цел само 
да регулират ползването на земята: 
ползването, за което са 
предназначени обществените 
достояния или ресурси (напр. 
описание и допустимо ползване, 
задължения, които целят 
оптимизиране на ползването, като 
например показатели за изпълнение 
или екологични стандарти), 
задълженията на страните по 
договора по отношение на 
поддръжката на обществените 
достояния и ресурси, таксите или 
наемите, както и непредвидените 
разходи, които трябва да се заплатят 
от наемателя (включително 
неустойки за неспазване на договора).

Or. en

Обосновка

Намерението на Комисията да изключи договорите за аренда следва да се 
конкретизира, за да се засили правната сигурност и да се гарантират условия на 
равнопоставеност сред договарящите се страни. Двата най-разпространени 
инструмента за договаряне на земя са договорите за аренда на обществена и частна 
земя. Макар че те могат да определят условия и/или конкретни обвързващи и 
юридически задължителни задължения, те не се окачествяват като концесии по 
смисъла на настоящата директива, тъй като чрез тях не се придобиват 
строителство или услуги.

Изменение 276
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Andreas Schwab, Birgit Schnieber-Jastram, Anja 
Weisgerber, Heide Rühle, Birgit Collin-Langen

Предложение за директива
Съображение 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Концесиите са възмездни договори, 
сключени между един или повече 
икономически оператори и един или 
повече възлагащи органи или 
възложители, които имат за предмет 
придобиване на строителство или 
услуги, при които възнаграждението 
обикновено представлява правото да се 
експлоатират строителството или 
услугите, които са предмет на договора. 
Изпълнението на тези строителни 
работи или услуги е предмет на 
конкретни обвързващи задължения, 
определени от възлагащия орган или 
възложителя, които са юридически 
задължителни. Определени държавни 
актове обаче като разрешения или 
лицензи, с които държавата или 
публичен орган определя условията за 
упражняване на дадена стопанска 
дейност, не следва да се окачествяват 
като концесия. Същото важи и за 
договори, които имат за предмет 
правото на даден икономически 
оператор да експлоатира определени 
обществени достояния или ресурси като 
договори за аренда на земя, в които 
държавата, възлагащият орган или 
възложителят въвежда само общи 
условия за ползването им, без да 
придобива конкретно строителство или 
услуги.

(6) Концесиите са възмездни договори, 
сключени между един или повече 
икономически оператори и един или 
повече възлагащи органи или 
възложители, които имат за предмет 
придобиване на строителство или 
услуги, при които възнаграждението 
обикновено представлява правото да се 
експлоатират строителството или 
услугите, които са предмет на договора. 
Изпълнението на тези строителни 
работи или услуги е предмет на 
конкретни обвързващи задължения, 
определени от възлагащия орган или 
възложителя, които са юридически 
задължителни. Определени държавни 
актове обаче като разрешения или 
лицензи, или изисквания за одобрение 
за предоставяне на социални услуги, с 
които държавата или публичен орган 
определя условията за упражняване на 
дадена стопанска дейност, не следва да 
се окачествяват като концесия. Същото 
важи и за договори, които имат за 
предмет правото на даден икономически 
оператор да експлоатира определени 
обществени достояния или ресурси като 
договори за аренда на земя или за 
наемане, в които държавата, 
възлагащият орган или възложителят 
въвежда само общи условия за 
ползването им, без да придобива 
конкретно строителство или услуги. 
Договорите за наемане и договорите 
за аренда на земя съдържат като 
общи условия разпоредби относно 
предаването на наемателя на имота, 
отдаден под наем, неговото 
използване (напр. описание на имота, 
отдаден под наем, разпоредби 
относно допустимото ползване на 
имота, отдаден под наем, разпоредби 
относно оптималното използване на 
имота, отдаден под наем, като 
например показатели за изпълнение 
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или екологични стандарти), 
съответните задължения на 
наемодателя и на наемателя по 
отношение на поддръжката на 
имота, отдаден под наем, 
продължителността на договора за 
наемане и възстановяването на 
наемодателя на владението над 
имота, отдаден под наем, наемната 
цена и непредвидени разходи, които се 
поемат от наемателя, включително 
неустойки.

Or. de

Обосновка

Понятието „само общи условия“ трябва да се идентифицира, за да се гарантира 
правната сигурност. В тази връзка трябва да се приеме и приложи определението на 
Съда на ЕС по дело 241/83.

Изменение 277
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Концесиите са възмездни договори, 
сключени между един или повече 
икономически оператори и един или 
повече възлагащи органи или 
възложители, които имат за предмет 
придобиване на строителство или 
услуги, при които възнаграждението
обикновено представлява правото да се 
експлоатират строителството или 
услугите, които са предмет на договора. 
Изпълнението на тези строителни 
работи или услуги е предмет на 
конкретни обвързващи задължения, 
определени от възлагащия орган или 
възложителя, които са юридически 
задължителни. Определени държавни 
актове обаче като разрешения или 

(6) Концесиите са възмездни договори, 
сключени между един или повече 
икономически оператори и един или 
повече възлагащи органи или 
възложители, които имат за предмет 
придобиване на строителство или 
услуги, при които възнаграждението 
обикновено представлява правото да се 
експлоатират строителството или 
услугите, които са предмет на договора. 
Изпълнението на тези строителни 
работи или услуги е предмет на 
конкретни обвързващи задължения, 
определени от възлагащия орган или 
възложителя, които са юридически 
задължителни. Определени държавни 
актове обаче като разрешения или 
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лицензи, с които държавата или 
публичен орган определя условията за 
упражняване на дадена стопанска 
дейност, не следва да се окачествяват 
като концесия. Същото важи и за 
договори, които имат за предмет 
правото на даден икономически 
оператор да експлоатира определени 
обществени достояния или ресурси като 
договори за аренда на земя, в които 
държавата, възлагащият орган или 
възложителят въвежда само общи 
условия за ползването им, без да 
придобива конкретно строителство или 
услуги.

лицензи, с които държавата или 
публичен орган определя условията за 
упражняване на дадена стопанска 
дейност, не следва да се окачествяват
като концесия. Същото важи и за 
договори, които имат за предмет 
правото на даден икономически 
оператор да експлоатира определени 
обществени достояния или ресурси като 
договори за аренда на земя, в които 
държавата, възлагащият орган или 
възложителят въвежда само общи 
условия за ползването им, без да 
придобива конкретно строителство или 
услуги. Това се прилага също и по 
отношение на договори, които 
предоставят общ и 
недискриминационен достъп до 
пазара на всички икономически 
оператори, които отговарят на 
предварително регламентираните от 
възлагащия орган, без никакви 
ограничения или квоти. Договорите за 
градско строителство също не са 
концесии.

Or. de

Обосновка

Изясняване на понятието за концесия. Досегашната формулировка, която се 
ограничава изрично само до разрешения и лицензи, както и до определени договори за 
експлоатиране на обществени достояния или ресурси, не е достатъчно ясна, за да се 
изключат от приложното поле на директивата всички процеси на възлагане, които не 
завършват със специално решение за избор от страна на възлагащия орган.

Изменение 278
Françoise Castex

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Концесиите са възмездни договори, 
сключени между един или повече 

(6) Концесиите могат да бъдат
възмездни договори, сключени между 
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икономически оператори и един или 
повече възлагащи органи или 
възложители, които имат за предмет 
придобиване на строителство или 
услуги, при които възнаграждението 
обикновено представлява правото да се 
експлоатират строителството или 
услугите, които са предмет на договора. 
Изпълнението на тези строителни 
работи или услуги е предмет на 
конкретни обвързващи задължения, 
определени от възлагащия орган или 
възложителя, които са юридически 
задължителни. Определени държавни 
актове обаче като разрешения или 
лицензи, с които държавата или 
публичен орган определя условията за 
упражняване на дадена стопанска 
дейност, не следва да се окачествяват 
като концесия. Същото важи и за 
договори, които имат за предмет 
правото на даден икономически 
оператор да експлоатира определени 
обществени достояния или ресурси като 
договори за аренда на земя, в които 
държавата, възлагащият орган или 
възложителят въвежда само общи 
условия за ползването им, без да 
придобива конкретно строителство или 
услуги.

един или повече икономически 
оператори и един или повече възлагащи 
органи или възложители, които имат за 
предмет придобиване на строителство 
или услуги, при които 
възнаграждението обикновено 
представлява правото да се 
експлоатират строителството или 
услугите, които са предмет на договора. 
Изпълнението на тези строителни 
работи или услуги е предмет на 
конкретни обвързващи задължения, 
определени от възлагащия орган или 
възложителя, които са юридически 
задължителни. Концесиите могат да 
се изразяват също така в делегиране 
на управление на услуги, по-специално 
на услуги от общ икономически 
интерес, за определен период от 
време, за точно определена дейност и 
върху определена територия. В този 
случай не става дума нито за 
обществени „покупки“, нито за 
„придобивания“, нито за 
„обществени поръчки“. Определени 
държавни актове обаче като разрешения 
или лицензи, с които държавата или 
публичен орган определя условията за 
упражняване на дадена стопанска 
дейност, не следва да се окачествяват 
като концесия. Същото важи и за 
договори, които имат за предмет 
правото на даден икономически 
оператор да експлоатира определени 
обществени достояния или ресурси като 
договори за аренда на земя, в които 
държавата, възлагащият орган или 
възложителят въвежда само общи 
условия за ползването им, без да 
придобива конкретно строителство или 
услуги.

Or. fr

Изменение 279
Marc Tarabella
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Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Концесиите са възмездни договори, 
сключени между един или повече 
икономически оператори и един или 
повече възлагащи органи или 
възложители, които имат за предмет 
придобиване на строителство или 
услуги, при които възнаграждението 
обикновено представлява правото да се 
експлоатират строителството или 
услугите, които са предмет на договора. 
Изпълнението на тези строителни 
работи или услуги е предмет на 
конкретни обвързващи задължения, 
определени от възлагащия орган или 
възложителя, които са юридически 
задължителни. Определени държавни 
актове обаче като разрешения или 
лицензи, с които държавата или 
публичен орган определя условията за 
упражняване на дадена стопанска 
дейност, не следва да се окачествяват 
като концесия. Същото важи и за 
договори, които имат за предмет 
правото на даден икономически 
оператор да експлоатира определени 
обществени достояния или ресурси като 
договори за аренда на земя, в които 
държавата, възлагащият орган или 
възложителят въвежда само общи 
условия за ползването им, без да 
придобива конкретно строителство или 
услуги.

(6) Концесиите са възмездни договори, 
сключени между един или повече 
икономически оператори и един или 
повече възлагащи органи или 
възложители, които имат за предмет 
придобиване на строителство или 
услуги, при които възнаграждението 
обикновено представлява правото да се 
експлоатират строителството или 
услугите, които са предмет на договора. 
Изпълнението на тези строителни 
работи или услуги е предмет на 
конкретни обвързващи задължения, 
определени от възлагащия орган или 
възложителя, които са юридически 
задължителни. Актовете на 
държавните органи обаче като 
разрешения или лицензи, възлагане на 
правомощия или други подобни 
актове, с които държавата или 
публичен орган определя условията за 
упражняване на дадена стопанска 
дейност, не следва да се окачествяват 
като концесия. Същото важи и за 
договори, които имат за предмет 
правото на даден икономически 
оператор да експлоатира определени 
обществени достояния или ресурси като 
договори за аренда на земя, в които 
държавата, възлагащият орган или 
възложителят въвежда само общи 
условия за ползването им, без да 
придобива конкретно строителство или 
услуги.

Or. fr

Обосновка

Формулировката за определяне на термина „концесия“, предложена в съображение 6, 
може да породи известна несигурност. За решаването на този проблем към списъка 
със специфичните изключения би могло да се добави уточнението „възлагане на 



PE496.581v03-00 40/199 AM\916800BG.doc

BG

правомощия или други подобни актове“. Терминът „определени“ е излишен и може да 
бъден заличен.

Изменение 280
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Концесиите са възмездни договори, 
сключени между един или повече 
икономически оператори и един или 
повече възлагащи органи или 
възложители, които имат за предмет 
придобиване на строителство или 
услуги, при които възнаграждението 
обикновено представлява правото да се 
експлоатират строителството или 
услугите, които са предмет на договора. 
Изпълнението на тези строителни 
работи или услуги е предмет на 
конкретни обвързващи задължения, 
определени от възлагащия орган или 
възложителя, които са юридически 
задължителни. Определени държавни 
актове обаче като разрешения или 
лицензи, с които държавата или 
публичен орган определя условията за 
упражняване на дадена стопанска 
дейност, не следва да се окачествяват 
като концесия. Същото важи и за 
договори, които имат за предмет 
правото на даден икономически 
оператор да експлоатира определени 
обществени достояния или ресурси като 
договори за аренда на земя, в които 
държавата, възлагащият орган или 
възложителят въвежда само общи
условия за ползването им, без да 
придобива конкретно строителство или 
услуги.

(6) Концесиите са възмездни договори, 
сключени между един или повече 
икономически оператори и един или 
повече възлагащи органи или 
възложители, които имат за предмет 
придобиване на строителство или 
услуги, при които възнаграждението 
обикновено представлява правото да се 
експлоатират строителството или 
услугите, които са предмет на договора. 
Изпълнението на тези строителни 
работи или услуги е предмет на 
конкретни обвързващи задължения, 
определени от възлагащия орган или 
възложителя, които са юридически 
задължителни. Определени държавни 
актове обаче като разрешения или 
лицензи, с които държавата или 
публичен орган определя условията за 
упражняване на дадена стопанска 
дейност, не следва да се окачествяват 
като концесия. Същото важи и за 
договори, които имат за предмет 
правото на даден икономически 
оператор да експлоатира определени 
обществени достояния или ресурси като 
договори за аренда на земя, в които 
държавата, възлагащият орган или 
възложителят въвежда само общи 
условия за ползването им, без да 
придобива конкретно строителство или 
услуги. Обикновените разрешения или 
правото за ползване на публични блага 
или публична собственост не са 
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концесии за услуги.

Or. de

Обосновка

Обстоятелствата във връзка с издаването на разрешение или предоставянето на 
право на ползване на публична собственост или публични блага не представляват 
процес на възлагане на обществена услуга на пазара. Поради това следва да се изясни, 
че тези случаи не могат да се окачествяват като концесии за услуги и поради това не 
попадат в приложното поле на директивата.

Изменение 281
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Концесиите са възмездни договори, 
сключени между един или повече 
икономически оператори и един или 
повече възлагащи органи или 
възложители, които имат за предмет 
придобиване на строителство или 
услуги, при които възнаграждението 
обикновено представлява правото да се 
експлоатират строителството или 
услугите, които са предмет на договора. 
Изпълнението на тези строителни 
работи или услуги е предмет на 
конкретни обвързващи задължения, 
определени от възлагащия орган или 
възложителя, които са юридически 
задължителни. Определени държавни 
актове обаче като разрешения или 
лицензи, с които държавата или 
публичен орган определя условията за 
упражняване на дадена стопанска 
дейност, не следва да се окачествяват 
като концесия. Същото важи и за
договори, които имат за предмет 
правото на даден икономически 
оператор да експлоатира определени 
обществени достояния или ресурси като 

(6) Концесиите са възмездни договори, 
сключени между един или повече 
икономически оператори и един или 
повече възлагащи органи или 
възложители, които имат за предмет 
придобиване на строителство или 
услуги, при които възнаграждението 
обикновено представлява правото да се 
експлоатират строителството или 
услугите, които са предмет на договора. 
Изпълнението на тези строителни 
работи или услуги е предмет на 
конкретни обвързващи задължения, 
определени от възлагащия орган или 
възложителя, които са юридически 
задължителни. Определени държавни 
актове обаче като разрешения или 
лицензи, с които държавата или 
публичен орган определя условията за 
упражняване на дадена стопанска 
дейност, не следва да се окачествяват 
като концесия. По същия начин
договори, които имат за предмет 
правото на даден икономически 
оператор да експлоатира определени 
обществени достояния или ресурси като 
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договори за аренда на земя, в които 
държавата, възлагащият орган или 
възложителят въвежда само общи 
условия за ползването им, без да 
придобива конкретно строителство или 
услуги.

договори за аренда на обществена и 
частна земя, в които държавата, 
възлагащият орган или възложителят 
единствено въвежда общи условия 
и/или конкретни обвързващи и 
произвеждащи правно действие  
задължения, които са свързани с
ползването на земята, без да придобива 
конкретно строителство или услуги, не 
следва да се окачествяват като 
концесии. В рамките на тези договори 
за аренда на публична и частна земя 
трябва да се разгледат следните 
обстоятелства в качеството им на 
условия и задължения, които имат за 
цел само да регулират ползването на 
земята: условията, свързани с 
влизането във владение от страна на 
наемателя, ползването, за което е 
предназначена публичната 
собственост или ресурси (напр. 
описание и допустимо ползване, 
задължения, които целят 
оптимизиране на ползването, като 
например показатели за изпълнение 
или екологични стандарти), 
задълженията на страните по 
договора по отношение на 
поддръжката на обществените 
достояния и ресурси, 
продължителността на договора и 
предаването на владението от 
страна на наемателя, таксите или 
наемите, както и непредвидените 
разходи, които трябва да се заплатят 
от наемателя (включително 
неустойки за неизпълнение на 
договора).

Or. en

Изменение 282
Heide Rühle

Предложение за директива
Съображение 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Трудностите, свързани с 
тълкуването на схващанията за 
концесия и обществена поръчка, бяха 
източник на постоянна правна 
несигурност сред заинтересованите 
страни и доведоха до множество 
решения на Съда на Европейския съюз 
по тази тема. Следователно 
определението за концесия следва да 
бъде изяснено, по-специално чрез 
позоваване на схващането за 
съществен оперативен риск.
Основният признак на една концесия –
правото на експлоатация на 
строителството или услугите – винаги 
предполага прехвърляне върху 
концесионера на стопански риск, в това 
число възможността той да не може да 
си възвърне направените инвестиции и 
разходи по експлоатацията на 
възложените строителни работи или 
услуги. Прилагането на специфични 
правила, регламентиращи възлагането 
на концесии, не би било оправдано, ако 
възлагащият орган или възложителят 
предпазва изцяло изпълнителя от 
възможни загуби, като гарантира 
минимален доход, равен на или по-
висок от разходите, които 
изпълнителят трябва да поеме във 
връзка с изпълнението на договора. В 
същото време следва да се поясни, че
някои договорености, които се заплащат 
изцяло от възлагащ орган или от 
възложител, следва да бъдат третирани 
като концесии, при които възвръщането 
на инвестициите и разходите, понесени 
от оператора за изпълнение на строежа 
или предоставяне на услугата, зависи от 
реалното търсене или наличността на 
услугата или на актива.

(7) Основният признак на една концесия 
– правото на експлоатация на 
строителството или услугите – винаги 
предполага прехвърляне върху 
концесионера на стопански риск, в това 
число възможността той да не може да 
си възвърне направените инвестиции и 
разходи по експлоатацията на 
възложените строителни работи или 
услуги при нормални оперативни 
условия. Прилагането на специфични 
правила, регламентиращи възлагането 
на концесии, не би било оправдано, ако 
възлагащият орган или възложителят 
предпазва изцяло изпълнителя от 
възможни загуби. Някои договорености 
обаче, които се заплащат изцяло от 
възлагащ орган или от възложител, 
следва да бъдат третирани като 
концесии, при които възвръщането на 
инвестициите и разходите, понесени от 
оператора за изпълнение на строежа или 
предоставяне на услугата, зависи от 
реалното търсене или наличността на 
услугата или на актива.

Or. en
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Изменение 283
Françoise Castex

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Трудностите, свързани с тълкуването 
на схващанията за концесия и 
обществена поръчка, бяха източник на 
постоянна правна несигурност сред 
заинтересованите страни и доведоха до 
множество решения на Съда на 
Европейския съюз по тази тема. 
Следователно определението за 
концесия следва да бъде изяснено, по-
специално чрез позоваване на 
схващането за съществен оперативен 
риск. Основният признак на една 
концесия – правото на експлоатация на 
строителството или услугите – винаги 
предполага прехвърляне върху 
концесионера на стопански риск, в това 
число възможността той да не може да 
си възвърне направените инвестиции и 
разходи по експлоатацията на 
възложените строителни работи или 
услуги. Прилагането на специфични 
правила, регламентиращи възлагането 
на концесии, не би било оправдано, ако 
възлагащият орган или възложителят 
предпазва изцяло изпълнителя от 
възможни загуби, като гарантира 
минимален доход, равен на или по-
висок от разходите, които изпълнителят 
трябва да поеме във връзка с 
изпълнението на договора. В същото 
време следва да се поясни, че някои 
договорености, които се заплащат 
изцяло от възлагащ орган или от 
възложител, следва да бъдат третирани 
като концесии, при които възвръщането 
на инвестициите и разходите, понесени 
от оператора за изпълнение на строежа 
или предоставяне на услугата, зависи от 
реалното търсене или наличността на 
услугата или на актива.

(7) Трудностите, свързани с тълкуването 
на схващанията за концесия и 
обществена поръчка, бяха източник на 
постоянна правна несигурност сред 
заинтересованите страни и доведоха до 
множество решения на Съда на 
Европейския съюз по тази тема. 
Следователно определението за 
концесия следва да бъде изяснено, по-
специално чрез позоваване на 
схващането за съществен оперативен 
риск. Като цяло основният признак на 
една концесия – правото на 
експлоатация на строителството или 
услугите – винаги предполага 
прехвърляне върху концесионера на 
стопански риск, в това число 
възможността той да не може да си 
възвърне направените инвестиции и 
разходи по експлоатацията на 
възложените строителни работи или 
услуги. Освен това, що се отнася до 
концесиите за услуги от общ 
икономически интерес, възлагането 
на управление, което ги 
характеризира, налага на 
концесионера строго прилагане на 
специфичната задача, която им е 
присъща, и по-специално на ясно 
определените стойности в 
приложения към ДЕС и ДФЕС 
протокол № 26: високо равнище на 
качество, безопасност и достъпност, 
равно третиране и насърчаване на 
всеобщия достъп и на правата на 
потребителите. Прилагането на 
специфични правила, регламентиращи 
възлагането на концесии, не би било 
оправдано, ако възлагащият орган или 
възложителят предпазва изцяло 
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изпълнителя от възможни загуби, като 
гарантира минимален доход, равен на 
или по-висок от разходите, които 
изпълнителят трябва да поеме във 
връзка с изпълнението на договора. В 
същото време следва да се поясни, че 
някои договорености, които се заплащат 
изцяло от възлагащ орган или от 
възложител, следва да бъдат третирани 
като концесии, при които възвръщането 
на инвестициите и разходите, понесени 
от оператора за изпълнение на строежа 
или предоставяне на услугата, зависи от 
реалното търсене или наличността на 
услугата или на актива.

Or. fr

Изменение 284
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Трудностите, свързани с 
тълкуването на схващанията за 
концесия и обществена поръчка, бяха 
източник на постоянна правна 
несигурност сред заинтересованите 
страни и доведоха до множество 
решения на Съда на Европейския съюз 
по тази тема. Следователно 
определението за концесия следва да 
бъде изяснено, по-специално чрез 
позоваване на схващането за 
съществен оперативен риск.
Основният признак на една концесия –
правото на експлоатация на 
строителството или услугите – винаги 
предполага прехвърляне върху 
концесионера на стопански риск, в това 
число възможността той да не може да 
си възвърне направените инвестиции и 
разходи по експлоатацията на 

(7) Основният признак на една концесия 
– правото на експлоатация на 
строителството или услугите – винаги 
предполага прехвърляне върху 
концесионера на стопански риск, в това 
число възможността той да не може да 
си възвърне направените инвестиции и 
разходи по експлоатацията на 
възложените строителни работи или 
услуги при нормални работни условия. 
Прилагането на специфични правила, 
регламентиращи възлагането на 
концесии, не би било оправдано, ако 
възлагащият орган или възложителят 
предпазва изцяло изпълнителя от 
възможни загуби. Някои договорености 
обаче, които се заплащат изцяло от 
възлагащ орган или от възложител, 
следва да бъдат третирани като 
концесии, при които възвръщането на 
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възложените строителни работи или 
услуги. Прилагането на специфични 
правила, регламентиращи възлагането 
на концесии, не би било оправдано, ако 
възлагащият орган или възложителят 
предпазва изцяло изпълнителя от 
възможни загуби, като гарантира 
минимален доход, равен на или по-
висок от разходите, които 
изпълнителят трябва да поеме във 
връзка с изпълнението на договора. В 
същото време следва да се поясни, че
някои договорености, които се заплащат 
изцяло от възлагащ орган или от 
възложител, следва да бъдат третирани 
като концесии, при които възвръщането 
на инвестициите и разходите, понесени 
от оператора за изпълнение на строежа 
или предоставяне на услугата, зависи от 
реалното търсене или наличността на 
услугата или на актива.

инвестициите и разходите, понесени от 
оператора за изпълнение на строежа или 
предоставяне на услугата, зависи от 
реалното търсене или наличността на 
услугата или на актива.

Or. en

Изменение 285
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В случай че специфична за сектора 
разпоредба предвижда гаранция за 
концесионера да покрие инвестициите и 
разходите си, понесени при изпълнение 
на договора, такъв договор не следва да 
се разглежда като концесия по смисъла 
на настоящата директива.

(8) В случай че специфична за сектора 
разпоредба предвижда гаранция за 
концесионера да покрие инвестициите и 
разходите си, понесени при изпълнение 
на договора, такъв договор не следва да 
се разглежда като концесия по смисъла 
на настоящата директива. Трябва обаче 
да се прави разлика със случая, при 
който оперативният риск на 
определени пазари е ограничен от 
самото начало. Това обстоятелство 
не пречи на приемането на концесия 
(срв. съдебна практика на Съда на 
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Европейския съюз по дело WAZV Gotha 
(C-206/08)).

Or. de

Обосновка

В съответствие със съдебната практика на Съда на ЕС по дело WAZV Gotha (C-
206/08) не би било разумно да се изисква от възлагащия орган концедент да завишава 
изискванията във връзка с условията на конкуренция и на икономически риск в 
сравнение с тези, които съществуват в съответния сектор в резултат от 
приложимата към този сектор правна уредба.

Изменение 286
Heide Rühle

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В случай че специфична за сектора 
разпоредба предвижда гаранция за 
концесионера да покрие инвестициите и 
разходите си, понесени при изпълнение 
на договора, такъв договор не следва да 
се разглежда като концесия по смисъла 
на настоящата директива.

(8) В случай че специфична за сектора 
разпоредба предвижда гаранция за 
концесионера да покрие инвестициите и 
разходите си, понесени при изпълнение 
на договора, такъв договор не следва да 
се разглежда като концесия по смисъла 
на настоящата директива. Това обаче 
трябва да се разграничи от случаите, 
когато оперативният риск за някои 
пазари е ограничен от самото начало, 
като този ограничен риск се 
прехвърля изцяло върху концесионера, 
в които случаи подобни условия не 
изключват те да бъдат 
окачествявани като концесии.

Or. en

(Вж. Съд на Европейския съюз, дело С-206/08)

Изменение 287
Lara Comi
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Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В случай че специфична за сектора 
разпоредба предвижда гаранция за 
концесионера да покрие инвестициите и 
разходите си, понесени при изпълнение 
на договора, такъв договор не следва да 
се разглежда като концесия по смисъла 
на настоящата директива.

(8) В случай че специфична за сектора 
разпоредба предвижда гаранция за 
концесионера да покрие инвестициите и 
разходите си, понесени при изпълнение 
на договора, която надвишава 50 % от 
неговата стойност, такъв договор не 
следва да се разглежда като концесия по 
смисъла на настоящата директива.

Or. it

Изменение 288
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Съображение 8a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Оперативният риск трябва да 
произтича от фактори, които са 
извън контрола на страните по 
договора, и следователно не може да 
се дължи на неподходящо изпълнение 
на договора от която и да е от 
страните по договора. Оперативният 
риск може да бъде риск, свързан с 
търсенето, или риск, свързан с 
наличността, или едновременно и 
двата. Под „риск, свързан с 
търсенето“, трябва да се разбира 
рискът при реалното търсене на 
услугите, които са предмет на 
договора. Под „риск, свързан с 
наличността“, трябва да се разбира 
рискът при предоставянето на 
строителството и услугите, които 
са предмет на договора, по-специално 
рискът от това, че доставката на 
услугите няма да съответства на 
търсенето, както и рискът, свързан с 
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отговорност за причинени вреди и 
щети, които се дължат на 
несъответствия в строителството 
или услугите. Този риск от 
неподходящи доставки или рискът, 
свързан с отговорност, може да 
възникне вследствие на решенията на
концесионера относно капиталовите 
инвестиции, както и други 
инвестиции, които са необходими, за 
да се изпълни концесията, и може да 
доведе до риск от това 
недостатъчните доставки или 
несъответствията в 
строителството и услугите да 
окажат отрицателно влияние върху 
способността на концесионера да 
получи доход от инвестициите, 
докато трае срока на договора за 
концесия.

Or. en

Обосновка

Определението и значението на „риск, свързан с наличието“ в член 2, параграф 2 не са 
много ясни. Предложеното ново съображение представлява опит да се свърже с 
решенията на концесионера по отношение на неговите инвестиции за изпълнение на 
концесията (вж. съображение 19а (ново)).

Изменение 289
Andreas Schwab

Предложение за директива
Съображение 8a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Оперативният риск трябва да 
произтича от фактори, които са 
извън контрола на страните по 
договора, и следователно не може да 
се дължи на неподходящо изпълнение 
на договора от която и да е от 
страните по договора. Оперативният 
риск може да бъде риск, свързан с 
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търсенето или с наличността, или 
едновременно и двата. Под „риск, 
свързан с търсенето“, трябва да се 
разбира рискът при реалното търсене 
на строителството или услугите, 
които са предмет на договора. Под 
„риск, свързан с наличността“, 
трябва да се разбира рискът при 
предоставянето на строителството 
и услугите, които са предмет на 
договора, по-специално рискът от 
това, че доставката на услугите няма 
да съответства на търсенето, както 
и рискът, свързан с отговорността за 
причинени вреди и щети, които се 
дължат на несъответствия в 
строителството и услугите. 
Достатъчно е (за да се окачестви 
договорът като концесия) 
доставчикът да поеме целия или поне 
значителен дял от оперативния риск, 
пред който е изправен възлагащият 
орган, дори ако този риск от самото 
начало е силно ограничен поради 
подробните правила на публичното 
право, уреждащи тази услуга.

Or. en

Обосновка

Определението за „оперативен риск“ следва да се основава на рисковете, свързани с 
търсенето и наличността, за да се избегне неясната формулировка. Освен това този 
текст следва да вземе под внимание решенията на Съда на Европейския съюз по дела 
С-206/08 („Eurawasser“) и C-274/09 („Stadler“).

Изменение 290
Heide Rühle

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Понятието за специални или 
изключителни права е от ключово 

(9) Понятието за специални или 
изключителни права е от ключово 
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значение за определянето на 
приложното поле на настоящата 
директива, тъй като субектите, които 
нито са възложители съгласно член 4, 
параграф 1, точка 1, нито са публични 
предприятия, се подчиняват на нейните 
разпоредби само доколкото упражняват 
една от дейностите, обхванати въз 
основа на такива права. Следователно е 
уместно да се поясни, че права, 
предоставени с процедура, основана на 
обективни критерии, особено 
съгласно законодателство на Съюза, и 
за които е била осигурена достатъчна 
гласност, не представляват 
специални или изключителни права 
по смисъла на настоящата 
директива. Това законодателство 
следва да включи Директива 98/30/ЕО 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 22 юни 1998 г. относно 
общите правила за вътрешния пазар 
на природен газ5, Директива 96/92/ЕО 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 19 декември 1996 г. 
относно общите правила за 
вътрешния пазар на електроенергия6, 
Директива 97/67/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 15 
декември 1997 г. относно общите 
правила за развитието на вътрешния 
пазар на пощенските услуги в 
Общността и за подобряването на 
качеството на услугата7, Директива 
94/22/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 20 май 1994 г. относно 
условията за предоставяне и ползване 
на разрешения за проучване, 
изследване и производство на 
въглеводороди8 и Регламент (ЕО) № 
1370/2007 на Европейския парламент 
и на Съвета от 23 октомври 2007 г. 
относно обществените услуги за 
пътнически превоз с железопътен и 
автомобилен транспорт и за отмяна 
на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и 
(ЕИО) № 1107/70 на Съвета9. Все по-
разнообразните форми на публично 

значение за определянето на 
приложното поле на настоящата 
директива, тъй като субектите, които 
нито са възложители съгласно член 4, 
параграф 1, точка 1, нито са публични 
предприятия, се подчиняват на тези 
разпоредби само доколкото упражняват 
една от дейностите, обхванати въз 
основа на такива права.
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действие налагат да бъде определено 
по-ясно самото понятие за поръчки. 
Правилата на Съюза относно 
концесиите се отнасят за 
придобиване на строителство или 
услуги срещу възнаграждение във 
формата на експлоатация на това 
строителство или услуги. Понятието 
за придобиване следва да се разбира в 
широк смисъл като получаване на 
изгодите от въпросното 
строителство или услуги, за което не 
във всички случаи се изисква 
прехвърляне на собствеността на 
възлагащите органи или 
възложителите. Освен това самото 
финансиране на дадена дейност, 
което често се обвързва със 
задължението за възстановяване на 
получените суми, ако не бъдат 
използвани по предназначение, 
обикновено не попада под действието 
на настоящата директива.

Or. en

Изменение 291
Françoise Castex

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Понятието за специални или 
изключителни права е от ключово 
значение за определянето на 
приложното поле на настоящата 
директива, тъй като субектите, които 
нито са възложители съгласно член 4, 
параграф 1, точка 1, нито са публични 
предприятия, се подчиняват на нейните 
разпоредби само доколкото упражняват 
една от дейностите, обхванати въз 
основа на такива права. Следователно е 
уместно да се поясни, че права, 

(9) Понятието за специални или 
изключителни права е от ключово 
значение за определянето на 
приложното поле на настоящата
директива, тъй като субектите, които 
нито са възложители съгласно член 4, 
параграф 1, точка 1, нито са публични 
предприятия, се подчиняват на нейните 
разпоредби само доколкото упражняват 
една от дейностите, обхванати въз 
основа на такива права. Следователно е 
уместно да се поясни, че права, 
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предоставени с процедура, основана на 
обективни критерии, особено съгласно 
законодателство на Съюза, и за които е 
била осигурена достатъчна гласност, не 
представляват специални или 
изключителни права по смисъла на 
настоящата директива. Това 
законодателство следва да включи 
Директива 98/30/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. 
относно общите правила за вътрешния 
пазар на природен газ [5], Директива 
96/92/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 19 декември 1996 г. 
относно общите правила за вътрешния 
пазар на електроенергия [6], 
Директива 97/67/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
15 декември 1997 г. относно общите 
правила за развитието на вътрешния 
пазар на пощенските услуги в 
Общността и за подобряването на 
качеството на услугата [7], 
Директива 94/22/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 20 май 1994 г. 
относно условията за предоставяне и 
ползване на разрешения за проучване, 
изследване и производство на 
въглеводороди[8] и Регламент (ЕО) 
№ 1370/2007 на Европейския парламент 
и на Съвета от 23 октомври 2007 г. 
относно обществените услуги за 
пътнически превоз с железопътен и 
автомобилен транспорт и за отмяна на 
регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) 
№ 1107/70 на Съвета[9]. Все по-
разнообразните форми на публично 
действие налагат да бъде определено 
по-ясно самото понятие за поръчки. 
Правилата на Съюза относно 
концесиите се отнасят за придобиване 
на строителство или услуги срещу 
възнаграждение във формата на 
експлоатация на това строителство 
или услуги. Понятието за 
придобиване следва да се разбира в 
широк смисъл като получаване на
изгодите от въпросното 

предоставени с процедура, основана на 
обективни критерии, особено съгласно 
законодателство на Съюза, и за които е 
била осигурена достатъчна гласност, не 
представляват специални или 
изключителни права по смисъла на 
настоящата директива. Това 
законодателство следва да включи 
Директива 98/30/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. 
относно общите правила за вътрешния 
пазар на природен газ [5], Директива 
96/92/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 19 декември 1996 г. 
относно общите правила за вътрешния 
пазар на електроенергия [6], 
Директива 97/67/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
15 декември 1997 г. относно общите 
правила за развитието на вътрешния 
пазар на пощенските услуги в 
Общността и за подобряването на 
качеството на услугата [7], 
Директива 94/22/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 30 май 1994 г. 
относно условията за предоставяне и 
ползване на разрешения за проучване, 
изследване и производство на 
въглеводороди[8] и Регламент (ЕО) 
№ 1370/2007 на Европейския парламент 
и на Съвета от 23 октомври 2007 г. 
относно обществените услуги за 
пътнически превоз с железопътен и 
автомобилен транспорт и за отмяна на 
регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) 
№ 1107/70 на Съвета[9]. Все по-
разнообразните форми на публично 
действие налагат да бъде определено 
по-ясно самото понятие за поръчки. 
Правилата на Съюза относно 
концесиите се отнасят за придобиване 
на строителство или услуги, или за 
делегирането на управление за 
определен период от време, за точно 
определена дейност и върху 
определена територия, срещу 
възнаграждение под формата на 
експлоатация на собствен риск и 
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строителство или услуги, за което не 
във всички случаи се изисква 
прехвърляне на собствеността на 
възлагащите органи или 
възложителите. Освен това самото 
финансиране на дадена дейност, 
което често се обвързва със 
задължението за възстановяване на 
получените суми, ако не бъдат 
използвани по предназначение, 
обикновено не попада под действието 
на настоящата директива.

отговорност на това строителство 
или услуги.

Or. fr

Изменение 292
Herbert Dorfmann

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Понятието за специални или 
изключителни права е от ключово 
значение за определянето на 
приложното поле на настоящата 
директива, тъй като субектите, които 
нито са възложители съгласно член 4, 
параграф 1, точка 1, нито са публични 
предприятия, се подчиняват на нейните 
разпоредби само доколкото упражняват 
една от дейностите, обхванати въз 
основа на такива права. Следователно е 
уместно да се поясни, че права, 
предоставени с процедура, основана на 
обективни критерии, особено съгласно 
законодателство на Съюза, и за които е 
била осигурена достатъчна гласност, не 
представляват специални или 
изключителни права по смисъла на 
настоящата директива. Това 
законодателство следва да включи 
Директива 98/30/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. 
относно общите правила за вътрешния 

(9) Понятието за специални или 
изключителни права е от ключово 
значение за определянето на 
приложното поле на настоящата 
директива, тъй като субектите, които 
нито са възложители съгласно член 4, 
параграф 1, точка 1, нито са публични 
предприятия, се подчиняват на нейните 
разпоредби само доколкото упражняват 
една от дейностите, обхванати въз 
основа на такива права. Следователно е 
уместно да се поясни, че права, 
предоставени с процедура, основана на 
обективни критерии, особено съгласно 
законодателство на Съюза, и за които е 
била осигурена достатъчна гласност, не 
представляват специални или 
изключителни права по смисъла на 
настоящата директива. Това 
законодателство следва да включи 
Директива 98/30/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. 
относно общите правила за вътрешния 
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пазар на природен газ, Директива 
96/92/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 19 декември 1996 г. 
относно общите правила за вътрешния 
пазар на електроенергия, Директива 
97/67/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 15 декември 1997 г. 
относно общите правила за развитието 
на вътрешния пазар на пощенските 
услуги в Общността и за подобряването 
на качеството на услугата, Директива 
94/22/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 20 май 1994 г. относно 
условията за предоставяне и ползване на 
разрешения за проучване, изследване и 
производство на въглеводороди и 
Регламент (ЕО) № 1370/2007 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 октомври 2007 г. относно 
обществените услуги за пътнически 
превоз с железопътен и автомобилен 
транспорт и за отмяна на регламенти 
(ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на 
Съвета. Все по-разнообразните форми 
на публично действие налагат да бъде 
определено по-ясно самото понятие за 
поръчки. Правилата на Съюза относно 
концесиите се отнасят за придобиване 
на строителство или услуги срещу 
възнаграждение във формата на 
експлоатация на това строителство или 
услуги. Понятието за придобиване 
следва да се разбира в широк смисъл 
като получаване на изгодите от 
въпросното строителство или услуги, за 
което не във всички случаи се изисква 
прехвърляне на собствеността на 
възлагащите органи или възложителите. 
Освен това самото финансиране на 
дадена дейност, което често се обвързва 
със задължението за възстановяване на 
получените суми, ако не бъдат 
използвани по предназначение, 
обикновено не попада под действието 
на настоящата директива.

пазар на природен газ, Директива 
96/92/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 19 декември 1996 г. 
относно общите правила за вътрешния 
пазар на електроенергия, Директива 
97/67/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 15 декември 1997 г. 
относно общите правила за развитието 
на вътрешния пазар на пощенските 
услуги в Общността и за подобряването 
на качеството на услугата, Директива 
94/22/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 30 май 1994 г. относно 
условията за предоставяне и ползване на 
разрешения за проучване, изследване и 
производство на въглеводороди и 
Регламент (ЕО) № 1370/2007 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 октомври 2007 г. относно 
обществените услуги за пътнически 
превоз с железопътен и автомобилен 
транспорт и за отмяна на регламенти 
(ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на 
Съвета; всяко друго национално 
законодателство на държава членка, 
което спазва принципите на равно 
третиране, прозрачност, 
пропорционалност и взаимно 
признаване, предвидени в Договора. 
Все по-разнообразните форми на 
публично действие налагат да бъде 
определено по-ясно самото понятие за 
поръчки. Правилата на Съюза относно 
концесиите се отнасят за придобиване 
на строителство или услуги срещу 
възнаграждение във формата на 
експлоатация на това строителство или 
услуги. Понятието за придобиване 
следва да се разбира в широк смисъл 
като получаване на изгодите от 
въпросното строителство или услуги, за 
което не във всички случаи се изисква 
прехвърляне на собствеността на 
възлагащите органи или възложителите. 
Освен това самото финансиране на 
дадена дейност, което често се обвързва 
със задължението за възстановяване на 
получените суми, ако не бъдат 
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използвани по предназначение, 
обикновено не попада под действието 
на настоящата директива.

Or. it

Обосновка

Целта на изменението е да възпроизведе без възможност за двусмислено тълкуване 
основната концепция, използвана вече в Директива 2004/17/ЕО относно поръчките в 
специалните сектори, според която „не е възможно и да бъдат приемани за специални 
или изключителни права правата, които са предоставени от държава членка под 
каквато и да е форма, включително чрез концесионни актове, на ограничен брой 
предприятия въз основа на обективни, пропорционални и недискриминационни 
критерии“.

Изменение 293
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Оказа се също така необходимо 
да се изясни какво следва да се разбира 
под единична обществена поръчка в 
смисъл, че общата стойност на 
всички договори за концесии, сключени 
за целите на тази поръчка, следва да 
бъде отчетена спрямо праговете на 
настоящата директива и че 
обществената поръчка следва да се 
обявява в нейната цялост, 
евентуално разделена на обособени 
позиции. Понятието единична 
обществена поръчка обхваща всички 
доставки, строителство и услуги, 
необходими за изпълнението на 
конкретния проект. Индикациите за 
наличие на единичен проект могат 
например да се съдържат в 
предварителното общо планиране и 
замисъл от възлагащия орган, във 
факта, че различните закупени 
елементи изпълняват единна 

заличава се
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стопанска и техническа функция или 
че те са логически взаимосвързани по 
друг начин.

Or. de

Обосновка

Използваното тук понятие „проект“ е твърде неясно. То не спомага за прецизното 
определяне на стойността на една концесия, тъй като в крайна сметка в практиката 
често не може да се изясни еднозначно кои подготвителни дейности следва да се 
обхванат. Поради това съществува риск използването на понятието „проект“ да 
води редовно до определянето на завишена стойност на дадена концесия.

Изменение 294
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Оказа се също така необходимо 
да се изясни какво следва да се разбира 
под единична обществена поръчка в 
смисъл, че общата стойност на 
всички договори за концесии, сключени 
за целите на тази поръчка, следва да 
бъде отчетена спрямо праговете на 
настоящата директива и че 
обществената поръчка следва да се 
обявява в нейната цялост, 
евентуално разделена на обособени 
позиции. Понятието единична 
обществена поръчка обхваща всички 
доставки, строителство и услуги, 
необходими за изпълнението на 
конкретния проект. Индикациите за 
наличие на единичен проект могат 
например да се съдържат в 
предварителното общо планиране и 
замисъл от възлагащия орган, във 
факта, че различните закупени 
елементи изпълняват единна 
стопанска и техническа функция или 
че те са логически взаимосвързани по 

заличава се
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друг начин.

Or. de

Обосновка

Заличаване на това съображение вследствие на заличаването на понятието за 
„единичен проект“ в член 6, параграф 2, тъй като обединяването на поръчки е 
свързано с проблеми.

Изменение 295
Heide Rühle

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Оказа се също така необходимо 
да се изясни какво следва да се разбира 
под единична обществена поръчка в 
смисъл, че общата стойност на 
всички договори за концесии, сключени 
за целите на тази поръчка, следва да 
бъде отчетена спрямо праговете на 
настоящата директива и че 
обществената поръчка следва да се 
обявява в нейната цялост, 
евентуално разделена на обособени 
позиции. Понятието единична 
обществена поръчка обхваща всички 
доставки, строителство и услуги, 
необходими за изпълнението на 
конкретния проект. Индикациите за 
наличие на единичен проект могат 
например да се съдържат в 
предварителното общо планиране и 
замисъл от възлагащия орган, във 
факта, че различните закупени 
елементи изпълняват единна 
стопанска и техническа функция или 
че те са логически взаимосвързани по 
друг начин.

(10) Настоящата директива следва да 
се прилага единствено за договори за 
концесия над определен праг. 
Следователно методът за 
изчисляване на предвидената 
стойност на дадена концесия трябва 
да се дефинира и следва да бъде 
еднакъв за концесиите за строителство 
и услуги, тъй като повечето договори 
имат смесен характер.

Or. en
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Изменение 296
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Оказа се също така необходимо 
да се изясни какво следва да се разбира 
под единична обществена поръчка в 
смисъл, че общата стойност на всички 
договори за концесии, сключени за 
целите на тази поръчка, следва да 
бъде отчетена спрямо праговете на 
настоящата директива и че 
обществената поръчка следва да се 
обявява в нейната цялост, 
евентуално разделена на обособени 
позиции. Понятието единична 
обществена поръчка обхваща всички 
доставки, строителство и услуги, 
необходими за изпълнението на 
конкретния проект. Индикациите за 
наличие на единичен проект могат 
например да се съдържат в 
предварителното общо планиране и 
замисъл от възлагащия орган, във 
факта, че различните закупени елементи 
изпълняват единна стопанска и 
техническа функция или че те са 
логически взаимосвързани по друг 
начин.

(10) При изчисляване на предвидената 
стойност на концесията, 
възлагащите органи и 
възложителите следва да вземат под 
внимание общата стойност на 
концесиите, които са част от 
единичния проект за концесия от 
гледна точка на даден потенциален 
концесионер. Индикация за наличие на 
единичен проект се съдържа във факта, 
че различните закупени елементи 
изпълняват единна стопанска и 
техническа функция, изискват подобни 
типове инвестиции от страна на 
концесионера, а също така изискват 
концесия с подобна начална дата и 
продължителност.

Or. en

Обосновка

Съображение 10 е преработено, за да отразява по-добре спецификата на концесиите. 
В частност то трябва да се актуализира от гледна точка на концесионера. То също 
така съдържа обяснение на концепцията за „единичен проект“, която по-рано бе 
изложена в член 6. Единичен цялостен проект от гледна точка на възлагащия орган 
може да включва различни типове концесии, да привлича различни участници на 
пазара и справедливо да бъде възложен под формата на отделни концесии.
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Изменение 297
Heide Rühle

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За да се гарантира реално 
отваряне на пазара и справедливо 
равновесие при прилагането на 
правилата за възлагане на концесии в 
секторите на водоснабдяването, 
енергетиката, транспорта и 
пощенските услуги, е необходимо 
обхванатите субекти да бъдат 
идентифицирани на основа, различна от 
правния им статут. Затова следва да се 
гарантира, че не се накърнява 
равнопоставеността на възложителите, 
които извършват дейност в обществения 
сектор, както и на тези, които 
извършват дейност в частния сектор. 
Необходимо е също така да се гарантира 
в съответствие с член 345 от Договора, 
че не се накърняват правилата, 
регулиращи режима на собственост в 
държавите членки.

(11) Възложителите, обхванати от 
настоящата директива, следва да 
бъдат идентифицирани на основа, 
различна от правния им статут. Затова 
следва да се гарантира, че не се 
накърнява равнопоставеността на 
възложителите, които извършват 
дейност в обществения сектор, както и 
на тези, които извършват дейност в 
частния сектор. Необходимо е също 
така да се гарантира в съответствие с 
член 345 от Договора, че не се 
накърняват правилата, регулиращи 
режима на собственост в държавите 
членки.

Or. en

Изменение 298
Peter Simon

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Зa дa се гарантирa реално отваряне 
нa пазарa и справедливо равновесие при 
прилагането нa правилатa зa възлагане 
нa концесии в секторите на 
водоснабдяването, енергетикатa, 
транспортa и пощенските услуги, е 
необходимо обхванатите субекти дa 

(11) Зa дa се гарантирa реално отваряне 
нa пазарa и справедливо равновесие при 
прилагането нa правилатa зa възлагане 
нa концесии в секторите на 
енергетикатa, транспортa и пощенските 
услуги, е необходимо обхванатите 
субекти дa бъдат идентифицирани на 
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бъдат идентифицирани на основа, 
различнa от правния им статут. Затова 
следва да се гарантира, че не се 
накърнява равнопоставеността на 
възложителите, които извършват 
дейност в обществения сектор, както и 
на тези, които извършват дейност в 
частния сектор. Необходимо е също 
така да се гарантира в съответствие с 
член 345 от Договора, че не се 
накърняват правилата, регулиращи 
режима на собственост в държавите 
членки.

основа, различнa от правния им статут. 
Затова следва да се гарантира, че не се 
накърнява равнопоставеността на 
възложителите, които извършват 
дейност в обществения сектор, както и 
на тези, които извършват дейност в 
частния сектор. Необходимо е също 
така да се гарантира в съответствие с 
член 345 от Договора, че не се 
накърняват правилата, регулиращи 
режима на собственост в държавите 
членки.

Or. de

Изменение 299
Françoise Castex

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За дa се гарантирa реално отваряне 
нa пазарa и справедливо равновесие при 
прилагането нa правилатa зa възлагане 
нa концесии в секторите на 
водоснабдяването, енергетикатa, 
транспортa и пощенските услуги, е 
необходимо обхванатите субекти дa 
бъдат идентифицирани на основа, 
различнa от правния им статут.
Следователно следвa дa бъде 
гарантирано, че не се засягa 
равноправното третиране нa 
възложителите, които извършват 
дейност в обществения сектор, както 
и нa тези, които извършват дейност 
в частния сектор. Необходимо е също 
така да се гарантира в съответствие с 
член 345 от Договора, че не се 
накърняват правилата, регулиращи 
режима на собственост в държавите 
членки.

(11) За да се гарантира реално отваряне 
на пазара и справедливо равновесие при 
прилагането на правилата за възлагане 
на концесии в секторите на 
водоснабдяването, енергетиката, 
транспорта и пощенските услуги, е 
необходимо обхванатите субекти да 
бъдат ясно идентифицирани от гледна 
точка на специфичните задачи, 
определени от публичните органи. 
Необходимо е също така да се гарантира 
в съответствие с член 345 от Договора, 
че не се накърняват правилата, 
регулиращи режима на собственост в 
държавите членки.
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Or. fr

Изменение 300
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За да се гарантира реално 
отваряне на пазара и справедливо 
равновесие при прилагането на 
правилата за възлагане на концесии в 
секторите на водоснабдяването, 
енергетиката, транспорта и 
пощенските услуги, е необходимо 
обхванатите субекти да бъдат 
идентифицирани на основа, различна 
от правния им статут. Затова следва 
да се гарантира, че не се накърнява 
равнопоставеността на 
възложителите, които извършват 
дейност в обществения сектор, както и 
на тези, които извършват дейност в 
частния сектор. Необходимо е също 
така да се гарантира в съответствие с 
член 345 от Договора, че не се 
накърняват правилата, регулиращи 
режима на собственост в държавите 
членки.

(11) Следва да се гарантира, че се 
осигурява равнопоставеност на 
възложителите, които извършват 
дейност в обществения сектор, както и 
на тези, които извършват дейност в 
частния сектор. Необходимо е също 
така да се гарантира в съответствие с 
член 345 от Договора, че не се 
накърняват правилата, регулиращи 
режима на собственост в държавите 
членки.

Or. en

Изменение 301
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Съображение 11a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Необходимо е обхванатите от 
директивата субекти дa бъдат 
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идентифицирани на основа, различнa 
от правния им статут. Затова следва 
да се гарантира, че не се накърнява 
равнопоставеността на 
възложителите, които извършват 
дейност в обществения сектор, както 
и на тези, които извършват дейност 
в частния сектор. Необходимо е също 
така да се гарантира в съответствие 
с член 345 от Договора, че не се 
накърняват правилата, регулиращи 
режима на собственост в държавите 
членки.

Or. de

Изменение 302
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Предложение за директива
Съображение 11a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) В съответствие с член 14 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз и във връзка с 
протокол № 26 националните, 
регионалните и местните 
компетентни органи имат широка 
свобода на действие при решаването 
на това дали да възлагат договори за 
услуги от общ интерес.

Or. en

Изменение 303
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Съображение 12a (ново)



PE496.581v03-00 64/199 AM\916800BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Съгласно съответната съдебна 
практика на Съда на Европейския 
съюз и като се има предвид, че 
хазартните дейности се считат за 
икономически дейности от особен 
характер, които не попадат пряко 
под прилагането на правилата от 
Договорите, и като се има предвид, че 
държавите членки имат свободен 
избор на политики за 
изключителните концесии, били те 
единични или многостранни, 
включването на хазартните 
дейности в обхвата на настоящата 
директива би довело до създаването 
на правна несигурност. Следователно 
е уместно да се изключат хазартните 
дейности от обхвата на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 304
Heide Rühle

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Уместно е от приложното поле на 
настоящата директива да бъдат 
изключени определени концесии за 
услуги, възложени на икономически 
оператор, който е възложител или 
сдружение на такива, въз основа на 
изключително право, от което се ползва 
икономическият оператор по силата на 
действаща и публикувана национална 
законова, подзаконова или 
административна разпоредба и което е 
предоставено в съответствие с Договора 
и секторното законодателство на Съюза 

(13) Уместно е от приложното поле на 
настоящата директива да бъдат 
изключени определени концесии за 
услуги, възложени на икономически 
оператор въз основа на изключително 
право, от което се ползва 
икономическият оператор по силата на 
действаща и публикувана национална 
законова, подзаконова или 
административна разпоредба и което е 
предоставено в съответствие с Договора 
и секторното законодателство на Съюза 
относно управлението на мрежова 
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относно управлението на мрежова 
инфраструктура, свързана с дейностите, 
посочени в приложение ІІІ. Чрез 
дерогация и без да се засягат правните 
последствия от общото изключване от 
приложното поле на настоящата 
директива, по отношение на концесиите, 
определени в член 8, параграф 1, следва 
да се прилага задължението за 
публикуване на обявление за 
възлагането на концесия с оглед да се 
осигури основна прозрачност, освен ако 
условията за тази прозрачност са 
предвидени в секторното 
законодателство.

инфраструктура, свързана с дейностите, 
посочени в приложение ІІІ, тъй като 
подобно изключително право прави 
невъзможно прилагането на 
състезателна процедура за възлагане. 
Чрез дерогация и без да се засягат 
правните последствия от общото 
изключване от приложното поле на 
настоящата директива, по отношение на 
концесиите относно управлението на 
мрежова инфраструктура, свързана с 
дейностите, посочени в приложение 
III, следва да се прилага задължението 
за публикуване на обявление за 
възлагането на концесия с оглед да се 
осигури основна прозрачност, освен ако 
условията за тази прозрачност са 
предвидени в секторното 
законодателство.

Or. en

Изменение 305
Philippe Juvin

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Уместно е от приложното поле на 
настоящата директива да бъдат 
изключени определени концесии за 
услуги, възложени на икономически 
оператор, който е възложител или 
сдружение на такива, въз основа на
изключително право, от което се 
ползва икономическият оператор по 
силата на действаща и публикувана 
национална законова, подзаконова или 
административна разпоредба и което е 
предоставено в съответствие с Договора 
и секторното законодателство на Съюза 
относно управлението на мрежова 
инфраструктура, свързана с дейностите, 
посочени в приложение ІІІ. Чрез 

(13) Уместно е от приложното поле на 
настоящата директива да бъдат 
изключени определени концесии за 
услуги, възложени на икономически 
оператор, който се ползва с
изключително право по силата на 
публикувана национална законова, 
подзаконова или административна 
разпоредба и което е предоставено в 
съответствие с Договора и секторното 
законодателство на Съюза, тъй като 
подобно изключително право прави 
невъзможно прилагането на 
състезателна процедура за възлагане.
Визираните концесии са концесиите, 
отнасящи се до управлението на 
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дерогация и без да се засягат правните 
последствия от общото изключване от 
приложното поле на настоящата 
директива, по отношение на концесиите,
определени в член 8, параграф 1, следва 
да се прилага задължението за 
публикуване на обявление за 
възлагането на концесия с оглед да се 
осигури основна прозрачност, освен ако 
условията за тази прозрачност са 
предвидени в секторното 
законодателство.

мрежови инфраструктури, свързани с 
дейностите, посочени в приложение ІІІ 
или тези, отнасящи се до дейност, 
посочена в приложение ІІІ и уредена, 
към момента на приемането на 
настоящата директива, чрез 
регламентирана на национално 
равнище тарифа, предвидена в 
законовите или подзаконовите 
разпоредби. Чрез дерогация и без да се 
засягат правните последствия от общото 
изключване от приложното поле на 
настоящата директива, по отношение на 
концесиите, отнасящи се до 
управление на мрежови 
инфраструктури, свързани с 
дейностите, посочени в приложение 
ІІІ, или тези, отнасящи се до 
дейност, посочена в приложение ІІІ и
уредени, към момента на приемането 
на настоящата директива, чрез 
регламентирана на национално 
равнище тарифа, следва да се прилага 
задължението за публикуване на 
обявление за възлагането на концесия с 
оглед да се осигури основна 
прозрачност, освен ако условията за 
тази прозрачност са предвидени в 
секторното законодателство.

Or. fr

Обосновка

Изясняване на изменение 9 на докладчика (съображение 13) във връзка с 
пренаписването на член 8, параграф 1 от предложението за директива 
(изменение 69).

Изменение 306
Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Съображение 13



AM\916800BG.doc 67/199 PE496.581v03-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Уместно е от приложното поле на 
настоящата директива да бъдат 
изключени определени концесии за 
услуги, възложени на икономически 
оператор, който е възложител или 
сдружение на такива, въз основа на
изключително право, от което се 
ползва икономическият оператор по 
силата на действаща и публикувана 
национална законова, подзаконова или 
административна разпоредба и което е 
предоставено в съответствие с Договора 
и секторното законодателство на Съюза 
относно управлението на мрежова 
инфраструктура, свързана с 
дейностите, посочени в приложение 
ІІІ. Чрез дерогация и без да се засягат 
правните последствия от общото 
изключване от приложното поле на 
настоящата директива, по 
отношение на концесиите, 
определени в член 8, параграф 1, следва 
да се прилага задължението за 
публикуване на обявление за 
възлагането на концесия с оглед да се 
осигури основна прозрачност, освен 
ако условията за тази прозрачност са 
предвидени в секторното 
законодателство.

(13) Уместно е от приложното поле на 
настоящата директива да бъдат 
изключени определени концесии за 
услуги, възложени на икономически 
оператор, който се ползва с
изключително право по силата на 
действаща и публикувана национална 
законова, подзаконова или 
административна разпоредба и което е 
предоставено в съответствие с Договора 
и секторното законодателство на Съюза, 
тъй като подобно изключително 
право прави невъзможно прилагането 
на състезателна процедура за 
възлагане.
Споменатите концесии са онези, 
които се отнасят до управлението на 
мрежова инфраструктура, свързана с 
дейностите, посочени в приложение 
III, или онези, които се отнасят до 
дейност, която е обект на тарифа, 
регулирана на национално равнище, 
или онези, при които социално-
икономическите интереси могат да 
се приемат за по-важни.

Or. en

Изменение 307
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Уместно е от приложното поле на 
настоящата директива да бъдат 
изключени определени концесии за 

(13) Уместно е от приложното поле на 
настоящата директива да бъдат 
изключени определени концесии за 
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услуги, възложени на икономически 
оператор, който е възложител или 
сдружение на такива, въз основа на 
изключително право, от което се ползва 
икономическият оператор по силата на 
действаща и публикувана национална 
законова, подзаконова или 
административна разпоредба и което е 
предоставено в съответствие с Договора 
и секторното законодателство на Съюза 
относно управлението на мрежова 
инфраструктура, свързана с дейностите, 
посочени в приложение ІІІ. Чрез 
дерогация и без да се засягат правните 
последствия от общото изключване от 
приложното поле на настоящата 
директива, по отношение на концесиите, 
определени в член 8, параграф 1, следва 
да се прилага задължението за 
публикуване на обявление за 
възлагането на концесия с оглед да се 
осигури основна прозрачност, освен ако 
условията за тази прозрачност са 
предвидени в секторното 
законодателство.

услуги, възложени на икономически 
оператор, който е възложител или 
сдружение на такива, въз основа на 
изключително право, от което се ползва 
икономическият оператор по силата на 
действаща и публикувана национална 
законова или административна 
разпоредба, като в случая с 
концесиите върху морска държавна 
собственост за развлекателна 
туристическа цел, и което е 
предоставено в съответствие с Договора 
и секторното законодателство на Съюза 
относно управлението на мрежова 
инфраструктура, свързана с дейностите, 
посочени в приложение ІІІ, тъй като 
подобно изключително право прави 
невъзможно прилагането на 
състезателна процедура за възлагане. 
Чрез дерогация и без да се засягат 
правните последствия от общото 
изключване от приложното поле на 
настоящата директива, по отношение на 
концесиите, определени в член 8, 
параграф 1, следва да се прилага 
задължението за публикуване на 
обявление за възлагането на концесия с 
оглед да се осигури основна 
прозрачност, освен ако условията за 
тази прозрачност са предвидени в 
секторното законодателство.

Or. it

Изменение 308
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Уместно е от приложното поле на 
настоящата директива да бъдат 
изключени определени концесии за 
услуги, възложени на икономически 

(13) Уместно е от приложното поле на 
настоящата директива да бъдат 
изключени определени концесии за 
услуги, възложени на икономически 
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оператор, който е възложител или 
сдружение на такива, въз основа на 
изключително право, от което се ползва 
икономическият оператор по силата на 
действаща и публикувана национална 
законова, подзаконова или 
административна разпоредба и което е 
предоставено в съответствие с Договора 
и секторното законодателство на Съюза 
относно управлението на мрежова 
инфраструктура, свързана с дейностите, 
посочени в приложение ІІІ. Чрез 
дерогация и без да се засягат правните 
последствия от общото изключване от 
приложното поле на настоящата 
директива, по отношение на концесиите, 
определени в член 8, параграф 1, следва 
да се прилага задължението за 
публикуване на обявление за 
възлагането на концесия с оглед да се 
осигури основна прозрачност, освен ако 
условията за тази прозрачност са 
предвидени в секторното 
законодателство.

оператор, който е възложител или 
сдружение на такива, въз основа на 
изключително право, от което се ползва 
икономическият оператор по силата на 
действаща и публикувана национална 
законова или административна 
разпоредба, като в случая с 
концесиите върху морска държавна 
собственост за развлекателна 
туристическа цел, и което е 
предоставено в съответствие с Договора
и секторното законодателство на Съюза 
относно управлението на мрежова 
инфраструктура, свързана с дейностите, 
посочени в приложение ІІІ, тъй като 
подобно изключително право прави 
невъзможно прилагането на 
състезателна процедура за възлагане. 
Чрез дерогация и без да се засягат 
правните последствия от общото 
изключване от приложното поле на 
настоящата директива, по отношение на 
концесиите, определени в член 8, 
параграф 1, следва да се прилага 
задължението за публикуване на 
обявление за възлагането на концесия с 
оглед да се осигури основна 
прозрачност, освен ако условията за 
тази прозрачност са предвидени в 
секторното законодателство.

Or. it

Изменение 309
Heide Rühle

Предложение за директива
Съображение 13а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) В съответствие с член 14 от 
ДФЕС и протокол 26 към него
държавите членки и местните и 
регионалните органи разполагат с 
пълна свобода да извършват задачи 
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във връзка с обществени услуги, като 
използват свои собствени вътрешни 
ресурси. Те могат да извършват 
задачи във връзка с обществени услуги 
в сътрудничество с други обществени 
органи или обединения на такива 
обществени органи чрез съвместни 
поръчки или обединяване на 
правомощия в съответствие с 
вътрешното устройство на 
държавите членки. Тези видове 
сътрудничество не влизат в обхвата 
на законодателството на Съюза за 
обществените поръчки и концесиите. 
Правото на Съюза не задължава 
публичните органи да използват 
определена правна форма, за да 
извършват съвместно своите задачи 
във връзка с обществените услуги. 
Прехвърлянето на правомощия между 
публичните органи е въпрос на 
вътрешна организация и поради това 
не попада в обхвата на настоящото 
законодателство.

Or. en

(Вж. становище на Комитета на регионите относно възлагането на договори за 
концесия (ECOS-V-030), юли 2012 г.)

Изменение 310
Marc Tarabella

Предложение за директива
Съображение 13а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Настоящата директива не 
засяга правомощията на държавите 
членки да предоставят, определят и 
организират задачата във връзка с 
обществена услуга съгласно протокол 
№ 29 към Договорите за системата 
на публичното радиоразпръскване в 
държавите членки.
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Or. fr

Обосновка

Следва да бъде включено ново съображение, което да се позовава изрично на 
Протокола от Амстердам в качеството му на инструмент на първичното 
законодателство на ЕС. В такъв случай настоящото изменение би имало същия 
смисъл като в позоваването на Протокола от Амстердам, включено в 
тълкувателното съобщение на Комисията относно концесиите в общностното 
законодателство.

Изменение 311
Philippe Juvin

Предложение за директива
Съображение 13а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Уместно е от приложното поле 
на настоящата директива да бъдат 
изключени концесиите за услуги 
относно дейностите, свързани с игри, 
предполагащи финансов риск чрез 
влагане на парични суми в хазартни 
игри (лотарии, залагания), 
упражнявани на национално равнище 
от единен организъм, разполагащ с 
изключителни права, възложени от 
една или няколко държави членки въз 
основа на приложими и публикувани 
законови, подзаконови или 
административни разпоредби и 
предоставени съгласно Договорите. 
Това изключение се аргументира с 
предоставянето на изключителни 
права на единен организъм на 
национално равнище, което прави 
невъзможно прилагането на 
състезателната процедура, както и с 
необходимостта да се запази 
възможността държавите членки да 
регулират хазартния сектор на 
национално равнище с оглед техните 
задължения за опазване на 
обществения ред.



PE496.581v03-00 72/199 AM\916800BG.doc

BG

Or. fr

Обосновка

Ново съображение, поясняващо изключението по отношение на част от хазартния 
сектор (вж. изменение 75, предложено от докладчика). Предоставянето на 
изключителни права прави невъзможно прилагането на каквато и да е състезателна 
процедура. Освен това държавите членки трябва да съхранят известна гъвкавост в 
чувствителния хазартен сектор (опазване на обществения ред). Способността за 
действие на дадена държава в това отношение не трябва да бъде ограничавана от 
неадекватни за сектора правила (например прекратяване на експлоатацията на игра 
на късмета).

Изменение 312
Heide Rühle

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Оправдано е да се изключат някои 
концесии за услуги и строителство, 
които са възложени на свързани с 
възложителите предприятия и 
чийто предмет нa дейност е по-скоро 
дa доставят такивa услуги или 
строителни работи нa групатa, от 
която те са част, отколкото дa ги 
предлагaт нa пазарa. Също такa е 
оправдано дa се изключат някои 
концесии зa услуги и строителство, 
възложени от даден възложител нa 
съвместно предприятие, създадено от 
няколко възложители с цел 
извършване на дейности в 
приложното поле на настоящата 
директивa и от което този 
възложител е част. Необходимо е 
обаче дa се гарантирa, че 
изключването не води до нарушаване 
нa конкуренциятa в ползa нa 
предприятиятa или на съвместните 
предприятия, които сa свързани с 
възложителите. Необходимо е да се 
въведе подходящ набор от правила, 

заличава се
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по-специално относно максималните 
граници, до които предприятията 
могат да реализират част от 
оборота си от пазара и над които те 
биха изгубили възможността да 
получат концесии без обявяване на 
конкурентно възлагане на поръчка, 
относно създаването на съвместни 
предприятия и относно 
стабилността на връзките между 
тези съвместни предприятия и 
възложителите, от които те са 
създадени.

Or. en

Изменение 313
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Оправдано е дa се изключат някои 
концесии зa услуги и строителство, 
които са възложени нa свързани с 
възложителите предприятия и чийто 
предмет нa дейност е по-скоро дa 
доставят такивa услуги или строителни 
работи нa групатa, от която те са част, 
отколкото дa ги предлагaт нa пазарa. 
Също такa е оправдано дa се изключат 
някои концесии зa услуги и 
строителство, възложени от даден 
възложител нa съвместно предприятие, 
създадено от няколко възложители с цел 
извършване на дейности в приложното 
поле на настоящатa директивa и от 
което този възложител е част. 
Необходимо е обаче дa се гарантирa, че 
изключването не води до нарушаване нa 
конкуренциятa в ползa нa 
предприятиятa или на съвместните 
предприятия, които сa свързани с 
възложителите. Необходимо е да се 

(14) Оправдано е дa се изключат някои 
концесии зa услуги и строителство, 
които са възложени нa свързани с 
възложителите предприятия, без 
самите възложители да са възлагащи 
органи, и чийто предмет нa дейност е 
по-скоро дa доставят такивa услуги или 
строителни работи нa групатa, от която 
те са част, отколкото дa ги предлагaт нa 
пазарa. Също такa е оправдано дa се 
изключат някои концесии зa услуги и 
строителство, възложени от даден 
възложител нa съвместно предприятие, 
създадено от няколко възложители, без 
самите те да са възлагащи органи, с 
цел извършване на дейности в 
приложното поле на настоящатa 
директивa и от което този възложител е 
част. Необходимо е обаче дa се 
гарантирa, че изключването не води до 
нарушаване нa конкуренциятa в ползa 
нa предприятиятa или на съвместните 
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въведе подходящ набор от правила, по-
специално относно максималните 
граници, до които предприятията могат 
да реализират част от оборота си от 
пазара и над които те биха изгубили 
възможността да получат концесии без 
обявяване на конкурентно възлагане на 
поръчка, относно създаването на 
съвместни предприятия и относно 
стабилността на връзките между тези 
съвместни предприятия и 
възложителите, от които те са 
създадени.

предприятия, които сa свързани с 
възложителите. Необходимо е да се 
въведе подходящ набор от правила, по-
специално относно максималните 
граници, до които предприятията могат 
да реализират част от оборота си от 
пазара и над които те биха изгубили 
възможността да получат концесии без 
обявяване на конкурентно възлагане на 
поръчка, относно създаването на 
съвместни предприятия и относно 
стабилността на връзките между тези 
съвместни предприятия и 
възложителите, от които те са 
създадени.

Or. fr

Изменение 314
Philippe Juvin

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Оправдано е дa се изключат някои 
концесии зa услуги и строителство, 
които са възложени нa свързани с 
възложителите предприятия и чийто 
предмет нa дейност е по-скоро дa 
доставят такивa услуги или строителни 
работи нa групатa, от която те са част, 
отколкото дa ги предлагaт нa пазарa. 
Също такa е оправдано дa се изключат 
някои концесии зa услуги и 
строителство, възложени от даден 
възложител нa съвместно предприятие, 
създадено от няколко възложители с цел 
извършване на дейности в приложното 
поле на настоящатa директивa и от 
което този възложител е част. 
Необходимо е обаче дa се гарантирa, че 
изключването не води до нарушаване нa 
конкуренциятa в ползa нa 
предприятиятa или на съвместните 

(14) Оправдано е дa се изключат някои 
концесии зa услуги и строителство, 
които са възложени нa свързани с 
възложителите предприятия, със или без 
частно участие, и чийто предмет нa 
дейност е по-скоро дa доставят такивa 
услуги или строителни работи нa 
групатa, от която те са част, отколкото 
дa ги предлагaт нa пазарa. Също такa е 
оправдано дa се изключат някои 
концесии зa услуги и строителство, 
възложени от даден възложител нa 
съвместно предприятие, създадено от 
няколко възложители с цел извършване 
на дейности в приложното поле на 
настоящатa директивa и от което този 
възложител е част. Необходимо е обаче 
дa се гарантирa, че изключването не 
води до нарушаване нa конкуренциятa в 
ползa нa предприятиятa или на 
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предприятия, които сa свързани с 
възложителите. Необходимо е да се 
въведе подходящ набор от правила, по-
специално относно максималните 
граници, до които предприятията могат 
да реализират част от оборота си от 
пазара и над които те биха изгубили 
възможността да получат концесии без 
обявяване на конкурентно възлагане на 
поръчка, относно създаването на 
съвместни предприятия и относно 
стабилността на връзките между тези 
съвместни предприятия и 
възложителите, от които те са 
създадени.

съвместните предприятия, които сa 
свързани с възложителите. Необходимо 
е да се въведе подходящ набор от 
правила, по-специално относно 
максималните граници, до които 
предприятията могат да реализират част 
от оборота си от пазара и над които те 
биха изгубили възможността да получат 
концесии без обявяване на конкурентно 
възлагане на поръчка, относно 
създаването на съвместни предприятия 
и относно стабилността на връзките 
между тези съвместни предприятия и 
възложителите, от които те са 
създадени.

Or. fr

Обосновка

Изясняване на член 11 от настоящата директива относно свързаните предприятия. В 
рамките на този член частното участие в свързаните предприятия е разрешено, 
противно на логиката на член 15 за сътрудничеството между публични органи, 
където не се допуска никакво частно участие в юридическо лице, намиращо се под 
контрола на възлагащ орган или възложител.

Изменение 315
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Съображение 15a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) От приложното поле на 
директивата обаче трябва да се 
изключат обществените поръчки за 
услуги в областта на гражданската 
защита и защитата при бедствия, 
както и на защитата от обичайни 
рискове. По-специално тук спада 
спешната помощ, която е елемент 
от защитата от обичайни рискове и 
следва да се разграничава от 
транспортирането на болни. С оглед 
да се гарантира ефикасна гражданска 
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защита и защита при бедствия в 
рамките на защитата от обичайни 
рискове в интерес на гражданите, 
следва да е достатъчно прилагането 
на основните принципи на 
първичното право.

Or. de

Изменение 316
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Съществува значителна правна 
несигурност до каква степен 
сътрудничеството между публични 
органи следва да бъде обхванато от 
правилата за възлагане на концесия. 
Съответната съдебна практика на 
Съда на Европейския съюз се тълкува 
по различен начин от държавите 
членки и дори от възлагащите органи 
или определени възложители. 
Следователно е необходимо да се 
изясни в кои случаи договорите за 
концесии, сключени между такива 
органи, не подлежат на прилагането 
на правилата за възлагане на 
обществени концесии. Това 
изясняване следва да се ръководи от 
принципите, залегнали в 
съответната съдебна практика на 
Съда на Европейския съюз. Сам по 
себе си фактът, че двете договарящи 
страни си възлагащи органи или 
възложители съгласно член 4, 
параграф 1, точка 1, не изключва 
прилагането на правилата за 
възлагане на концесия. Прилагането 
на правилата за възлагане на концесия 
не следва обаче да пречи на свободата 
на публичните органи да решават 

заличава се
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какъв да бъде начинът, по който 
изпълняват задачите си във връзка с 
обществените услуги. Следователно 
концесиите, възлагани на 
контролирани субекти, или 
сътрудничеството за съвместно 
изпълнение от участващите 
възлагащи органи или възложители на 
задачите във връзка с обществените 
услуги трябва да бъдат освободени от 
прилагането на правилата, ако са 
изпълнени условията, установени в 
настоящата директива. 
Настоящата директива следва да 
има за цел да гарантира, че 
сътрудничество между публични 
институции, по отношение на което 
не се прилагат нейните разпоредби, 
не води до нарушаване нa 
конкуренциятa по отношение на 
частните икономически оператори. 
Участието на възлагащ орган като 
участник в процедура по възлагане на 
обществена поръчка също така не 
следва да води до нарушаване нa 
конкуренциятa.

Or. en

Изменение 317
Heide Rühle

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Съществува значителна правна 
несигурност до каква степен 
сътрудничеството между публични 
органи следва да бъде обхванато от 
правилата за възлагане на концесия.
Съответната съдебна практика на Съда 
на Европейския съюз се тълкува по 
различен начин от държавите членки 
и дори от възлагащите органи или 

(17) Настоящата директива се 
основава на съответната съдебна 
практика на Съда на Европейския съюз.
Тя разяснява в съответствие със 
съдебната практика при какви 
условия възлагането на договорите за 
концесии, сключени между публични
органи, не подлежат на обхвата на 
настоящата директива. Това 
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определени възложители.
Следователно е необходимо да се 
изясни в кои случаи договорите за 
концесии, сключени между такива
органи, не подлежат на прилагането на 
правилата за възлагане на 
обществени концесии. Това изясняване 
следва да се ръководи от принципите, 
залегнали в съответната съдебна 
практика на Съда на Европейския съюз. 
Сам по себе си фактът, че двете 
договарящи страни си възлагащи органи 
или възложители съгласно член 4, 
параграф 1, точка 1, не изключва 
прилагането на правилата за възлагане 
на концесия. Прилагането на правилата 
за възлагане на концесия не следва
обаче да пречи на свободата на 
публичните органи да решават какъв да 
бъде начинът, по който изпълняват 
задачите си във връзка с обществените 
услуги. Следователно концесиите, 
възлагани на контролирани субекти, 
или сътрудничеството за съвместно 
изпълнение от участващите възлагащи 
органи или възложители на задачите във 
връзка с обществените услуги трябва да 
бъдат освободени от прилагането на
правилата, ако са изпълнени 
условията, установени в настоящата 
директива. Настоящата директива 
следва да има за цел да гарантира, че 
сътрудничество между публични 
институции, по отношение на което 
не се прилагат нейните разпоредби, 
не води до нарушаване нa 
конкуренциятa по отношение на 
частните икономически оператори. 
Участието на възлагащ орган като 
участник в процедура по възлагане на 
обществена поръчка също така не 
следва да води до нарушаване нa 
конкуренциятa.

изясняване следва да се ръководи от 
принципите, залегнали в съответната 
съдебна практика на Съда на 
Европейския съюз. Сам по себе си 
фактът, че двете договарящи страни си 
възлагащи органи или възложители 
съгласно член 4, параграф 1, точка 1, не 
изключва прилагането на правилата за 
възлагане на концесия. Прилагането на 
правилата за възлагане на концесия не 
трябва обаче да пречи на правото на 
публичните органи да решават какъв да 
бъде начинът, по който изпълняват 
задачите си във връзка с обществените 
услуги. Следователно възлагането на 
концесии на контролирани субекти, или 
сътрудничеството за съвместно 
изпълнение от участващите възлагащи 
органи или възложители на задачите във 
връзка с обществените услуги трябва да 
бъде освободено от прилагането на 
настоящата директива, ако са 
изпълнени условията.

Or. en
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Изменение 318
Marc Tarabella

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Съществува значителна правна 
несигурност до каква степен 
сътрудничеството между публични 
органи следва да бъде обхванато от 
правилата за възлагане на концесия.
Съответната съдебна практика на 
Съда на Европейския съюз се тълкува 
по различен начин от държавите
членки и дори от възлагащите органи 
или определени възложители. 
Следователно е необходимо да се 
изясни в кои случаи договорите за 
концесии, сключени между такива
органи, не подлежат на прилагането на 
правилата за възлагане на обществени 
концесии. Подобно изясняване трябва 
да се води от принципите, установени в 
съотносимата съдебна практика на 
Съда. Сам по себе си фактът, че 
двете договарящи страни са
възлагащи органи или възложители
съгласно член 4, параграф 1, точка 1, не 
изключва прилагането на правилата за 
възлагане на концесия. Въпреки това
прилагането на правилата за 
обществените поръчки не трябва да 
ограничава свободата на публичните 
органи да решават как да организират 
изпълнението на своите задължения за 
осигуряване на обществени услуги. 
Следователно концесиите, възлагани 
на контролирани субекти, или 
сътрудничеството за съвместно 
изпълнение от участващите възлагащи 
органи или възложители на задачите 
във връзка с обществените услуги
трябва да бъдат освободени от 
прилагането на правилата, ако са 
изпълнени условията, установени в 
настоящата директива. Настоящата 

(17) Съществува значителна правна 
несигурност до каква степен 
сътрудничеството между възлагащи
органи, били те публични органи или 
публичноправни организации, част от 
които разполагат с частно участие с 
нестопанска цел, занимаващо се със 
задоволяването на нужди от 
обществен интерес с непроизводствен 
и нетърговски характер, съгласно 
член 6, параграф а) от настоящата 
директива, следва да бъде обхванато от 
правилата за възлагане на концесия.
Съдебната практика на Съда на 
Европейския съюз, която се прилага в 
областта на сътрудничеството 
между публични органи, се тълкува по 
разнопосочен начин в различните 
държави членки и дори от възлагащите 
органи, включително по отношение 
на условията за нейното разширено и 
пропорционално прилагане във връзка 
със сътрудничеството между 
публичноправни организации, които, 
за разлика от публичните органи, 
могат да имат частно участие с 
нестопанска цел съгласно 
съществуващото законодателство в 
държавите членки и във връзка с 
понятието за социално предприятие, 
представено в съобщението на 
Комисията от 25 октомври 2011 г., 
озаглавено „Инициатива за социално 
предприемачество“. Следователно е 
необходимо да се изясни в кои случаи 
договорите за концесии, сключени 
между възлагащи органи, публични 
органи и публичноправни организации,
не подлежат на прилагането на 
правилата за възлагане на обществени 
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директива следва да има за цел да 
гарантира, че сътрудничество между 
публични институции, по отношение на 
което не се прилагат нейните 
разпоредби, не води до нарушаване нa 
конкуренцията по отношение на 
частните икономически оператори. 
Също така участието на възлагащ орган 
като оферент в процедура за възлагане 
на обществена поръчка не трябва да 
води до изкривяване на конкуренцията.

концесии. Подобно изясняване трябва 
да се води от принципите, установени в 
съотносимата съдебна практика на Съда
в областта на сътрудничеството 
между публични органи, както и по 
отношение на нейното разширено и 
пропорционално прилагане във връзка 
със сътрудничеството между 
публичноправни организации с 
нестопанска цел, посочени в член 4, 
параграф 1, точка 1 от настоящата 
директива. Сам по себе си фактът, че 
двете договарящи се страни са
възлагащи органи, не изключва 
прилагането на правилата за възлагане 
на концесия. Прилагането на правилата 
за обществените поръчки не трябва да 
ограничава правото на публичните 
органи да решават свободно как да 
организират изпълнението на своите 
задължения за осигуряване на 
обществени услуги. Поръчките, 
възлагани на контролирани субекти, или 
сътрудничеството за съвместно 
изпълнение от участващите възлагащи 
органи на задачите във връзка с 
обществените услуги следователно би 
трябвало да бъдат освободени от 
прилагането на правилата, ако са 
изпълнени условията, посочени в 
настоящата директива. Концесиите, 
възложени на контролирани субекти, 
както и сътрудничеството, насочено 
към обединяване на средства, 
необходими за изпълнение на 
задачите за осигуряване на 
обществени услуги и за съвместното 
изпълнение на задачите във връзка с 
обществени услуги от страна на 
участващите възлагащи органи в 
рамките на организацията и на 
законодателството на държавите 
членки, не подлежат на прилагането 
на правилата за възлагането на 
концесиите, ако са изпълнени 
условията, посочени в настоящата 
директива. Тези условия би трябвало 
по-конкретно да вземат предвид 
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определението за публичноправен 
орган и понятието за социално 
предприятие, предприятие, което 
може да има частно участие с 
нестопанска цел и за социална полза, 
съгласно законодателството на 
държавите членки. Също така, 
прехвърлянето на правомощия 
относно задачите във връзка с 
обществени услуги, които 
предполагат цялостно прехвърляне на 
отговорност между местните 
публични органи или между 
местните публични органи и 
обединенията, състоящи се 
изключително от местни публични 
органи в рамките на вътрешната 
организация на държавите членки, 
следва да са изключени от 
прилагането на правилата на 
настоящата директива. Настоящата 
директива следва да има за цел да 
гарантира, че сътрудничество между 
публични институции, по отношение на 
които не се прилагат нейните 
разпоредби, не води до нарушаване на 
конкуренцията по отношение на 
частните икономически оператори. 
Също така участието на възлагащ орган 
като оферент в процедура за възлагане 
на обществена поръчка не трябва да 
води до изкривяване на конкуренцията. 
За постигането на тази цел 
условията за изключване на поръчки 
от приложното поле на настоящата 
директива следва да подлежат на 
стриктно тълкуване. В случай че 
някое от кумулативните условия за 
изключване от приложното поле 
престане да се изпълнява по време на 
срока на поръчка или сътрудничество, 
които са били изключени от 
приложното поле на правилата за 
обществени поръчки, тази поръчка 
или това сътрудничество трябва да 
бъдат отворени за конкуренция 
посредством обичайните процедури за 
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възлагане на обществени поръчки.

Or. fr

Изменение 319
Andreas Schwab

Предложение за директива
Съображение 17a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) С цел предотвратяване на 
ограничения достъп до пазара и 
трайното възпрепятстване на 
конкуренцията, продължителността 
на концесията следва да бъде 
ограничена.

Or. de

Изменение 320
Heide Rühle

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За да бъде осигурено подходящо 
обявяване на концесиите за 
строителство и услуги над определена
стойност, възлагани от възлагащите 
органи и от възложителите, 
възлагането на такива договори следва 
да бъде предшествано от задължително 
публикуване на обявление за 
концесията в Официален вестник на 
Европейския съюз. Праговете следва да 
отразяват наличието на еднозначен 
трансграничен интерес в концесии за 
икономически оператори, намиращи 
се в други държави членки. За да се 
изчисли стойността на концесия за 

(18) За да бъде осигурено подходящо 
обявяване на концесиите за 
строителство и услуги над определен
праг, възлагането на такива договори 
следва да бъде предшествано от 
задължително публикуване на 
обявление за концесията в Официален 
вестник на Европейския съюз.
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услуги трябва да бъдe отчетена 
прогнозната стойност на всички 
услуги, които трябва да бъдат 
предоставени на концесионера, от 
гледна точка на потенциалния 
участник.

Or. en

Изменение 321
Heide Rühle

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Предвид отрицателните последици 
за конкуренцията, възлагането на 
концесии без предварително обявление 
следва да се допуска само при много 
изключителни обстоятелства. 
Изключението следва да се ограничи 
до случаи, в които от самото начало е 
ясно, че обявяването няма да доведе до 
по-голяма конкуренция, особено ако 
обективно има само един икономически 
оператор, който би могъл да изпълни 
концесията. Само обективно 
изключителни обстоятелства биха 
могли да оправдаят възлагането на 
концесия на икономически оператор 
без обявление, когато 
изключителните обстоятелства не 
са били създадени от самия възлагащ 
орган или възложител предвид 
бъдещата процедура по възлагане и 
когато няма адекватни заместници, 
наличието на каквито следва да бъде 
оценено задълбочено.

(19) Предвид отрицателните последици 
за конкуренцията, възлагането на 
концесии без предварително обявление 
следва да се допуска само в ясно 
определени области и следва да се 
ограничи до случаи, в които от самото 
начало е ясно, че обявяването няма да 
доведе до по-голяма конкуренция, 
особено ако обективно има само един 
икономически оператор, който би могъл 
да изпълни концесията, или ако 
предметът на концесията се отнася 
до специфични услуги с минимално 
трансгранично въздействие.

Or. en
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Изменение 322
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Предвид отрицателните последици 
за конкуренцията, възлагането на 
концесии без предварително обявление 
следва да се допуска само при много 
изключителни обстоятелства. 
Изключението следва да се ограничи до 
случаи, в които от самото начало е ясно, 
че обявяването няма да доведе до по-
голяма конкуренция, особено ако 
обективно има само един икономически 
оператор, който би могъл да изпълни 
концесията. Само обективно 
изключителни обстоятелства биха 
могли да оправдаят възлагането на 
концесия на икономически оператор без 
обявление, когато изключителните 
обстоятелства не са били създадени от 
самия възлагащ орган или възложител 
предвид бъдещата процедура по 
възлагане и когато няма адекватни 
заместници, наличието на каквито 
следва да бъде оценено задълбочено.

(19) Предвид отрицателните последици 
за конкуренцията, възлагането на 
концесии без предварително обявление 
следва да се допуска само при много 
изключителни обстоятелства. 
Изключението следва да се ограничи до 
случаи, в които от самото начало е ясно, 
че обявяването няма да доведе до по-
голяма конкуренция, особено ако 
обективно има само един икономически 
оператор, който би могъл да изпълни 
концесията. Само обективно 
изключителни обстоятелства биха 
могли да оправдаят възлагането на 
концесия на икономически оператор без 
обявление, когато изключителните 
обстоятелства не са били създадени от 
самия възлагащ орган или възложител 
предвид бъдещата процедура по 
възлагане.

Or. en

Обосновка

Заличаването на последния сегмент съответства на факта, че тази формулировка е 
твърде неясна и не се съдържа в съответната клауза в основната директива.

Изменение 323
Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Съображение 19
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Предвид отрицателните 
последици за конкуренцията,
възлагането на концесии без 
предварително обявление следва да се 
допуска само при много изключителни 
обстоятелства. Изключението следва 
да се ограничи до случаи, в които от 
самото начало е ясно, че обявяването 
няма да доведе до по-голяма 
конкуренция, особено ако обективно 
има само един икономически оператор, 
който би могъл да изпълни концесията. 
Само обективно изключителни 
обстоятелства биха могли да 
оправдаят възлагането на концесия
на икономически оператор без 
обявление, когато изключителните 
обстоятелства не са били създадени 
от самия възлагащ орган или 
възложител предвид бъдещата 
процедура по възлагане и когато няма 
адекватни заместници, наличието на 
каквито следва да бъде оценено 
задълбочено.

(19) Възлагането на концесии без 
предварително обявление следва да 
бъде разрешено в случаи, в които от 
самото начало е ясно, че обявяването 
няма да доведе до по-голяма 
конкуренция, особено ако обективно 
има само един икономически оператор, 
който би могъл да изпълни концесията, 
или когато концесията се отнася до 
социални услуги и други специални 
услуги със социално-икономическа 
значимост, или когато интересите 
на гражданите, на околната среда и 
на климата се считат за по-важни, 
или когато концесията се отнася до 
услуги с минимално трансгранично 
въздействие.

Or. en

Изменение 324
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Предвид отрицателните последици 
за конкуренцията, възлагането на 
концесии без предварително обявление 
следва да се допуска само при много 
изключителни обстоятелства. 
Изключението следва да се ограничи до 
случаи, в които от самото начало е ясно, 
че обявяването няма да доведе до по-

(19) Предвид отрицателните последици 
за конкуренцията, възлагането на 
концесии без предварително обявление 
следва да се допуска само при много 
изключителни обстоятелства. 
Изключението следва да се ограничи до 
случаи, в които от самото начало е ясно, 
че обявяването няма да доведе до по-
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голяма конкуренция, особено ако 
обективно има само един икономически 
оператор, който би могъл да изпълни 
концесията. Само обективно 
изключителни обстоятелства биха 
могли да оправдаят възлагането на 
концесия на икономически оператор без 
обявление, когато изключителните 
обстоятелства не са били създадени от 
самия възлагащ орган или възложител 
предвид бъдещата процедура по 
възлагане и когато няма адекватни 
заместници, наличието на каквито 
следва да бъде оценено задълбочено.

голяма конкуренция, особено ако 
обективно има само един икономически 
оператор, който би могъл да изпълни 
концесията, какъвто е случаят със 
собствениците на предприятия, 
предоставящи морски туристически 
услуги, създадени върху имущество, 
предмет на концесия. Само обективно 
изключителни обстоятелства биха 
могли да оправдаят възлагането на 
концесия на икономически оператор без 
обявление, когато изключителните 
обстоятелства не са били създадени от 
самия възлагащ орган или възложител 
предвид бъдещата процедура по 
възлагане и когато няма адекватни 
заместници, наличието на каквито 
следва да бъде оценено задълбочено.

Or. it

Изменение 325
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Предвид отрицателните последици 
за конкуренцията, възлагането на 
концесии без предварително обявление 
следва да се допуска само при много 
изключителни обстоятелства. 
Изключението следва да се ограничи до 
случаи, в които от самото начало е ясно, 
че обявяването няма да доведе до по-
голяма конкуренция, особено ако 
обективно има само един икономически 
оператор, който би могъл да изпълни 
концесията. Само обективно 
изключителни обстоятелства биха 
могли да оправдаят възлагането на 
концесия на икономически оператор без 
обявление, когато изключителните 
обстоятелства не са били създадени от 

(19) Предвид отрицателните последици 
за конкуренцията, възлагането на 
концесии без предварително обявление 
следва да се допуска само при много 
изключителни обстоятелства. 
Изключението следва да се ограничи до 
случаи, в които от самото начало е ясно, 
че обявяването няма да доведе до по-
голяма конкуренция, особено ако 
обективно има само един икономически 
оператор, който би могъл да изпълни 
концесията, какъвто е случаят със 
собствениците на предприятия, 
предоставящи морски туристически 
услуги, създадени върху имущество, 
предмет на концесия. Само обективно 
изключителни обстоятелства биха 
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самия възлагащ орган или възложител 
предвид бъдещата процедура по 
възлагане и когато няма адекватни 
заместници, наличието на каквито 
следва да бъде оценено задълбочено.

могли да оправдаят възлагането на 
концесия на икономически оператор без 
обявление, когато изключителните 
обстоятелства не са били създадени от 
самия възлагащ орган или възложител 
предвид бъдещата процедура по 
възлагане и когато няма адекватни 
заместници, наличието на каквито 
следва да бъде оценено задълбочено.

Or. it

Изменение 326
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Прегледът на т.нар. 
приоритетни и неприоритетни 
услуги (услуги „A“ и „Б“) от 
Комисията показа, че не е оправдано 
да се стесни пълното прилагане на 
законодателството по обществените 
поръчки до ограничена група услуги. 
Поради това настоящата директива 
следва да важи за редица услуги (като 
услуги по обществено хранене и 
водоснабдяване), като и при двата 
вида беше установен потенциал за 
трансгранична търговия.

заличава се

Or. de

Изменение 327
Heide Rühle

Предложение за директива
Съображение 20
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Прегледът на т.нар. 
приоритетни и неприоритетни 
услуги (услуги „A“ и „Б“) от 
Комисията показа, че не е оправдано 
да се стесни пълното прилагане на 
законодателството по обществените 
поръчки до ограничена група услуги. 
Поради това настоящата директива 
следва да важи за редица услуги (като 
услуги по обществено хранене и 
водоснабдяване), като и при двата 
вида беше установен потенциал за 
трансгранична търговия.

заличава се

Or. en

Изменение 328
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Прегледът на т.нар. 
приоритетни и неприоритетни 
услуги (услуги „A“ и „Б“) от 
Комисията показа, че не е оправдано 
да се стесни пълното прилагане на 
законодателството по обществените 
поръчки до ограничена група услуги. 
Поради това настоящата директива 
следва да важи за редица услуги (като 
услуги по обществено хранене и 
водоснабдяване), като и при двата 
вида беше установен потенциал за 
трансгранична търговия.

заличава се

Or. de

Обосновка

Принципното разграничаване между услуги „A“ и „Б“ в правото в областта на 
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обществените поръчки трябва да се запази. Социалните, културните и здравните 
услуги нямат никаква или почти никаква връзка с вътрешния пазар. Въз основа на 
особени хигиенни и екологични изисквания секторът на водоснабдяването също 
трябва да се разглежда отделно. Затова в съответствие с член 17 от Директива 
2006/123/ЕО услугите по водоснабдяване следва да бъдат изключени от приложното 
поле на директивата.

Изменение 329
Peter Simon

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Прегледът на т.нар. 
приоритетни и неприоритетни 
услуги (услуги „A“ и „Б“) от 
Комисията показа, че не е оправдано 
да се стесни пълното прилагане на 
законодателството по обществените 
поръчки до ограничена група услуги. 
Поради това настоящата директива 
следва да важи за редица услуги (като 
услуги по обществено хранене и 
водоснабдяване), като и при двата 
вида беше установен потенциал за 
трансгранична търговия.

заличава се

Or. de

Изменение 330
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Прегледът на т.нар. 
приоритетни и неприоритетни 
услуги (услуги „A“ и „Б“) от 
Комисията показа, че не е оправдано 
да се стесни пълното прилагане на 

заличава се
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законодателството по обществените 
поръчки до ограничена група услуги. 
Поради това настоящата директива 
следва да важи за редица услуги (като 
услуги по обществено хранене и 
водоснабдяване), като и при двата 
вида беше установен потенциал за 
трансгранична търговия.

Or. de

Обосновка

Привилегированото положение на услуги „Б“ трябва да се запази. Социалните и 
здравните услуги имат незначителна връзка с вътрешния пазар. По правило те се 
предоставят на местно равнище. Тъй като водата е жизненоважна, тук трябва да се 
действа внимателно, както и да се вземат предвид специфичните екологични и 
хигиенни аспекти. В съответствие с член 17 от Директива 2006/123/ЕО услугите по 
водоснабдяване следва да бъдат изключени от приложното поле на директивата за 
концесиите.

Изменение 331
Werner Kuhn

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Прегледът на т.нар. 
приоритетни и неприоритетни 
услуги (услуги „A“ и „Б“) от 
Комисията показа, че не е оправдано 
да се стесни пълното прилагане на 
законодателството по обществените 
поръчки до ограничена група услуги. 
Поради това настоящата директива 
следва да важи за редица услуги (като 
услуги по обществено хранене и 
водоснабдяване), като и при двата 
вида беше установен потенциал за 
трансгранична търговия.

заличава се

Or. de



AM\916800BG.doc 91/199 PE496.581v03-00

BG

Изменение 332
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Прегледът на т.нар. приоритетни и 
неприоритетни услуги (услуги „A“ и 
„Б“) от Комисията показа, че не е 
оправдано да се стесни пълното 
прилагане на законодателството по 
обществените поръчки до ограничена 
група услуги. Поради това настоящата 
директива следва да важи за редица 
услуги (като услуги по обществено 
хранене и водоснабдяване), като и при 
двата вида беше установен потенциал 
за трансгранична търговия.

(20) Прегледът на т.нар. приоритетни и 
неприоритетни услуги (услуги „A“ и 
„Б“) от Комисията показа, че не е 
оправдано да се стесни пълното 
прилагане на законодателството по 
обществените поръчки до ограничена 
група услуги. Поради това настоящата 
директива следва да важи за редица 
услуги, които демонстрират
потенциал за трансгранична търговия.

Or. en

Обосновка

Точната пресечна област на услугите все още не е договорена и е част от предстоящи 
преговори.

Изменение 333
Barbara Weiler

Предложение за директива
Съображение 20a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20a) Така наречените услуги за 
личността трябва да бъдат 
изключени от пълното прилагане на 
настоящата директива, тъй като 
имат ограничено трансгранично 
измерение (напр. социални, 
образователни и здравни услуги 
(включително услуги за спешна 
помощ))1. Тези услуги се предоставят 
в конкретен контекст, който 
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значително се различава в държавите 
членки, поради различните културни 
традиции. Поради това се прилага 
значително редуциран, облекчен 
режим само с две изисквания относно 
прозрачността.

Or. de

Изменение 334
Heide Rühle

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Имайки предвид резултатите от 
извършената от службите на Комисията 
оценка на реформата на правилата за 
обществените поръчки, изглежда 
оправдано от пълното прилагане на 
настоящата директива да бъдат 
изключени само тези услуги, които 
имат ограничено трансгранично 
измерение, а именно т.нар. услуги за 
личността, каквито са някои социални, 
здравни и образователни услуги. Тези 
услуги се предоставят в конкретен 
контекст, който силно се различава в 
държавите членки, поради различните 
културни традиции. Следователно 
трябва да се въведе специфичен режим 
за концесиите за тези услуги, който да 
отчита факта, че те сега започват 
да се регулират за първи път. 
Задължението за публикуване на 
обявление на предварителна 
информация и обявление за възлагане 
на концесия във връзка с всяка 
концесия, чиято стойност е равна 
или по-голяма от определените в 
настоящата директива прагове, е 
подходящ начин за предоставяне на 
потенциалните участници на 
информация за икономическите 

(21) Имайки предвид резултатите от 
извършената от службите на Комисията 
оценка на реформата на правилата за 
обществените поръчки, изглежда 
оправдано от пълното прилагане на 
настоящата директива да бъдат 
изключени тези услуги, които имат 
ограничено трансгранично измерение, а 
именно т.нар. услуги за личността. Тези 
услуги се предоставят в конкретен 
контекст, който силно се различава в 
държавите членки, поради различните 
културни традиции. Следователно 
трябва да се въведе облекчен режим за 
концесиите за тези услуги. 
Задължението за публикуване на 
обявление за възлагане на концесия за 
възлагането на онези концесии, които 
са над прага, е подходящ начин за 
гарантиране на спазване на 
принципите за прозрачност и 
равнопоставено третиране на 
икономическите оператори, като 
същевременно позволяват на 
възлагащите органи и възложителите да 
отчетат особеностите на въпросните 
услуги.
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възможности, както и за 
информиране на всички 
заинтересовани страни относно броя 
и вида на възложените поръчки. 
Освен това при възлагането на 
концесионни договори за подобен вид 
услуги държавите членки следва да 
предприемат подходящи мерки, 
които имат за цел да осигурят
спазване на принципите за прозрачност 
и равнопоставено третиране на 
икономическите оператори, като 
същевременно позволяват на 
възлагащите органи и възложителите да 
отчетат особеностите на въпросните 
услуги. Държавите членки следва да 
гарантират, че възлагащите органи и
възложителите могат да отчетат 
необходимостта от гарантиране на 
качеството, непрекъснатостта, 
достъпността, наличността и 
всеобхватността на услугите, 
конкретните нужди на различни 
категории потребители, участието и 
правото на глас на потребителите и 
новаторството.

Or. en

Изменение 335
Barbara Weiler

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Имайки предвид резултатите от 
извършената от службите на 
Комисията оценка на реформата на 
правилата за обществените поръчки, 
изглежда оправдано от пълното 
прилагане на настоящата директива 
да бъдат изключени само тези услуги, 
които имат ограничено 
трансгранично измерение, а именно 

(21) Следователно към концесиите за 
тези услуги се прилага специфичен 
режим, който отчита факта, че те сега 
започват да се регулират за първи път. 
Задължението за публикуване на 
обявление на предварителна 
информация и обявление за възлагане 
на концесия във връзка с всяка 
концесия, чиято стойност е равна или 
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т.нар. услуги за личността, каквито 
са някои социални, здравни и 
образователни услуги. Тези услуги се 
предоставят в конкретен контекст, 
който силно се различава в 
държавите членки, поради 
различните културни традиции.
Следователно трябва да се въведе
специфичен режим за концесиите за 
тези услуги, който да отчита факта, че 
те сега започват да се регулират за 
първи път. Задължението за 
публикуване на обявление на 
предварителна информация и обявление 
за възлагане на концесия във връзка с 
всяка концесия, чиято стойност е равна 
или по-голяма от определените в 
настоящата директива прагове, е 
подходящ начин за предоставяне на 
потенциалните участници на 
информация за икономическите 
възможности, както и за информиране 
на всички заинтересовани страни 
относно броя и вида на възложените 
поръчки. Освен това при възлагането на 
концесионни договори за подобен вид 
услуги държавите членки следва да 
предприемат подходящи мерки, които 
имат за цел да осигурят спазване на 
принципите за прозрачност и 
равнопоставено третиране на 
икономическите оператори, като 
същевременно позволяват на 
възлагащите органи и възложителите да 
отчетат особеностите на въпросните 
услуги. Държавите членки следва да 
гарантират, че възлагащите органи и 
възложителите могат да отчетат 
необходимостта от гарантиране на 
качеството, непрекъснатостта, 
достъпността, наличността и
всеобхватността на услугите, 
конкретните нужди на различни 
категории потребители, участието и 
правото на глас на потребителите и 
новаторството.

по-голяма от определените в настоящата 
директива прагове, е подходящ начин за 
предоставяне на потенциалните 
участници на информация за 
икономическите възможности, както и 
за информиране на всички 
заинтересовани страни относно броя и 
вида на възложените поръчки. Освен 
това при възлагането на концесионни 
договори за подобен вид услуги 
държавите членки следва да 
предприемат подходящи мерки, които 
имат за цел да осигурят спазване на 
принципите за прозрачност и 
равнопоставено третиране на 
икономическите оператори, като 
същевременно позволяват на 
възлагащите органи и възложителите да 
отчетат особеностите на въпросните 
услуги. Държавите членки следва да 
гарантират, че възлагащите органи и 
възложителите могат да отчетат 
необходимостта от гарантиране на 
качеството, непрекъснатостта, 
достъпността, наличността и 
всеобхватността на услугите, 
конкретните нужди на различни 
категории потребители, участието и 
правото на глас на потребителите и 
новаторството.

Or. de
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Изменение 336
Philippe Juvin

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Имайки предвид резултатите от 
извършената от службите на Комисията 
оценка на реформата на правилата за
обществените поръчки, изглежда 
оправдано от пълното прилагане на 
настоящата директива да бъдат 
изключени само тези услуги, които имат 
ограничено трансгранично измерение, а 
именно т.нар. услуги за личността, 
каквито са някои социални, здравни и 
образователни услуги. Тези услуги се 
предоставят в конкретен контекст, 
който силно се различава в държавите 
членки, поради различните културни 
традиции. Следователно трябва да се 
въведе специфичен режим за 
концесиите за тези услуги, който да 
отчита факта, че те сега започват да се 
регулират за първи път. Задължението 
за публикуване на обявление на 
предварителна информация и 
обявление за възлагане на концесия във 
връзка с всяка концесия, чиято стойност 
е равна или по-голяма от определените
в настоящата директива прагове, е 
подходящ начин за предоставяне на 
потенциалните участници на 
информация за икономическите 
възможности, както и за 
информиране на всички 
заинтересовани страни относно броя 
и вида на възложените поръчки.
Освен това при възлагането на 
концесионни договори за подобен вид 
услуги държавите членки следва да 
предприемат подходящи мерки, 
които имат за цел да осигурят 
спазване на принципите за 

(21) Имайки предвид резултатите от 
извършената от службите на Комисията 
оценка на реформата на правилата за 
обществените поръчки, изглежда 
оправдано от пълното прилагане на 
настоящата директива да бъдат 
изключени само тези услуги, които имат 
ограничено трансгранично измерение, а 
именно т.нар. услуги за личността, 
каквито са някои социални, здравни и 
образователни услуги. Тези услуги се 
предоставят в конкретен контекст, 
който силно се различава в държавите 
членки, поради различните културни 
традиции. Следователно трябва да се 
въведе специфичен режим за 
концесиите за тези услуги, който да 
отчита факта, че те сега започват да се 
регулират за първи път. Задължението 
за публикуване на обявление за 
възлагане на концесия във връзка с 
всяка концесия, чиято стойност е равна 
или по-голяма от определения в 
настоящата директива праг, е подходящ 
начин да се гарантира спазването на 
принципа за прозрачност, като 
същевременно това позволява на
концедента да отчита особеностите 
на въпросните услуги. Държавите 
членки следва да гарантират, че 
концедентът може да отчете
необходимостта от гарантиране на 
иновациите, както и на високо ниво 
на качество и безопасност, в 
съответствие с протокол № 26 към 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, а по-отношение на 
достъпността — равно третиране и 



PE496.581v03-00 96/199 AM\916800BG.doc

BG

прозрачност и равнопоставено 
третиране на икономическите 
оператори, като същевременно 
позволяват на възлагащите органи и
възложителите да отчетат
особеностите на въпросните услуги. 
Държавите членки следва да гарантират, 
че възлагащите органи и 
възложителите могат да отчетат
необходимостта от гарантиране на 
качеството, непрекъснатостта, 
достъпността, наличността и 
всеобхватността на услугите, 
конкретните нужди на различни 
категории потребители, участието и 
правото на глас на потребителите и 
новаторството.

насърчаване на всеобщия достъп и на 
правата на ползвателите.

Or. fr

Обосновка

Превеждане на текста в съответствие с измененията, предложени в проектодоклада 
(за премахване на междинните прагове, от което следва, че остава само един праг, а 
именно 5 милиона евро).

Изменение 337
Peter Simon

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

 (21) Имайки предвид резултатите от 
извършената от службите на Комисията 
оценка на реформата на правилата за 
обществените поръчки, изглежда 
оправдано от пълното прилагане на 
настоящата директива да бъдат 
изключени само тези услуги, които 
имат ограничено трансгранично 
измерение, а именно т.нар. услуги за 
личността, каквито са някои социални, 
здравни и образователни услуги. Тези 
услуги се предоставят в конкретен 

 (21) Имайки предвид резултатите от 
извършената от службите на Комисията 
оценка на реформата на правилата за 
обществените поръчки, изглежда 
оправдано от пълното прилагане на 
настоящата директива да бъдат 
изключени тези услуги, които имат 
ограничено трансгранично измерение, а 
именно т.нар. услуги за личността, 
каквито са някои социални, здравни и 
образователни услуги. Тези услуги се 
предоставят в конкретен контекст, 
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контекст, който силно се различава в 
държавите членки, поради различните 
културни традиции. Следователно 
трябва да се въведе специфичен режим 
за концесиите за тези услуги, който да 
отчита факта, че те сега започват да се 
регулират за първи път. Задължението 
за публикуване на обявление на 
предварителна информация и обявление 
за възлагане на концесия във връзка с 
всяка концесия, чиято стойност е равна 
или по-голяма от определените в 
настоящата директива прагове, е 
подходящ начин за предоставяне на 
потенциалните участници на 
информация за икономическите 
възможности, както и за информиране 
на всички заинтересовани страни 
относно броя и вида на възложените 
поръчки. Освен това при възлагането на 
концесионни договори за подобен вид 
услуги държавите членки следва да 
предприемат подходящи мерки, които 
имат за цел да осигурят спазване на 
принципите за прозрачност и 
равнопоставено третиране на 
икономическите оператори, като 
същевременно позволяват на 
възлагащите органи и възложителите да 
отчетат особеностите на въпросните 
услуги. Държавите членки следва да 
гарантират, че възлагащите органи и 
възложителите могат да отчетат 
необходимостта от гарантиране на 
качеството, непрекъснатостта, 
достъпността, наличността и 
всеобхватността на услугите, 
конкретните нужди на различни 
категории потребители, участието и 
правото на глас на потребителите и 
новаторството.

който силно се различава в държавите 
членки, поради различните културни 
традиции. Следователно трябва да се 
въведе специфичен режим за 
концесиите за тези услуги, който да 
отчита факта, че те сега започват да се 
регулират за първи път. Задължението 
за публикуване на обявление на 
предварителна информация и обявление 
за възлагане на концесия във връзка с 
всяка концесия, чиято стойност е равна 
или по-голяма от определените в 
настоящата директива прагове, е 
подходящ начин за предоставяне на 
потенциалните участници на 
информация за икономическите 
възможности, както и за информиране 
на всички заинтересовани страни 
относно броя и вида на възложените 
поръчки. Освен това при възлагането на 
концесионни договори за подобен вид 
услуги държавите членки следва да 
предприемат подходящи мерки, които 
имат за цел да осигурят спазване на 
принципите за прозрачност и 
равнопоставено третиране на 
икономическите оператори, като 
същевременно позволяват на 
възлагащите органи и възложителите да 
отчетат особеностите на въпросните 
услуги. Държавите членки следва да 
гарантират, че възлагащите органи и 
възложителите могат да отчетат 
необходимостта от гарантиране на 
качеството, непрекъснатостта, 
достъпността, наличността и 
всеобхватността на услугите, 
конкретните нужди на различни 
категории потребители, участието и 
правото на глас на потребителите и 
новаторството.

Or. de

Изменение 338
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Имайки предвид резултатите от 
извършената от службите на Комисията 
оценка на реформата на правилата за 
обществените поръчки, изглежда 
оправдано от пълното прилагане на 
настоящата директива да бъдат 
изключени само тези услуги, които имат 
ограничено трансгранично измерение, а 
именно т.нар. услуги за личността, 
каквито са някои социални, здравни и 
образователни услуги. Тези услуги се 
предоставят в конкретен контекст, 
който силно се различава в държавите 
членки, поради различните културни 
традиции. Следователно трябва да се 
въведе специфичен режим за 
концесиите за тези услуги, който да 
отчита факта, че те сега започват да се 
регулират за първи път. Задължението 
за публикуване на обявление на 
предварителна информация и обявление 
за възлагане на концесия във връзка с 
всяка концесия, чиято стойност е равна 
или по-голяма от определените в 
настоящата директива прагове, е 
подходящ начин за предоставяне на 
потенциалните участници на 
информация за икономическите 
възможности, както и за информиране 
на всички заинтересовани страни 
относно броя и вида на възложените 
поръчки. Освен това при възлагането на 
концесионни договори за подобен вид 
услуги държавите членки следва да 
предприемат подходящи мерки, които 
имат за цел да осигурят спазване на 
принципите за прозрачност и 
равнопоставено третиране на 
икономическите оператори, като 
същевременно позволяват на 
възлагащите органи и възложителите да 
отчетат особеностите на въпросните 

(21) Имайки предвид резултатите от 
извършената от службите на Комисията 
оценка на реформата на правилата за 
обществените поръчки, изглежда 
оправдано от пълното прилагане на 
настоящата директива да бъдат 
изключени само тези услуги, които имат 
ограничено трансгранично измерение, а 
именно т.нар. услуги за личността, 
каквито са някои социални, здравни и 
образователни услуги, и други услуги с 
ограничено трансгранично измерение, 
като например някои правни, 
хотелиерски и кетъринг услуги. Тези 
услуги се предоставят в конкретен 
контекст, който силно се различава в 
държавите членки, поради различните 
културни традиции. Следователно 
трябва да се въведе специфичен режим 
за концесиите за тези услуги, който да 
отчита факта, че те сега започват да се 
регулират за първи път. Задължението 
за публикуване на обявление на
предварителна информация и обявление 
за възлагане на концесия във връзка с 
всяка концесия, чиято стойност е равна 
или по-голяма от определените в 
настоящата директива прагове, е 
подходящ начин за предоставяне на 
потенциалните участници на 
информация за икономическите 
възможности, както и за информиране 
на всички заинтересовани страни 
относно броя и вида на възложените 
поръчки. Освен това при възлагането на 
концесионни договори за подобен вид 
услуги държавите членки следва да 
предприемат подходящи мерки, които 
имат за цел да осигурят спазване на 
принципите за прозрачност и 
равнопоставено третиране на 
икономическите оператори, като 
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услуги. Държавите членки следва да 
гарантират, че възлагащите органи и 
възложителите могат да отчетат 
необходимостта от гарантиране на 
качеството, непрекъснатостта, 
достъпността, наличността и 
всеобхватността на услугите, 
конкретните нужди на различни 
категории потребители, участието и 
правото на глас на потребителите и 
новаторството.

същевременно позволяват на 
възлагащите органи и възложителите да 
отчетат особеностите на въпросните 
услуги. Държавите членки следва да 
гарантират, че възлагащите органи и 
възложителите могат да отчетат 
необходимостта от гарантиране на 
качеството, непрекъснатостта, 
достъпността, наличността и 
всеобхватността на услугите, 
конкретните нужди на различни 
категории потребители, участието и 
правото на глас на потребителите и 
новаторството.

Or. en

Обосновка

Обхватът на облекчения режим за социални и други услуги се нуждае от разширяване.

Изменение 339
Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Имайки предвид резултатите от 
извършената от службите на 
Комисията оценка на реформата на 
правилата за обществените поръчки, 
изглежда оправдано от пълното
прилагане на настоящата директива да 
бъдат изключени само тези услуги, 
които имат ограничено 
трансгранично измерение, а именно 
т.нар. услуги за личността, каквито 
са някои социални, здравни и 
образователни услуги. Тези услуги се 
предоставят в конкретен контекст, 
който силно се различава в държавите 
членки, поради различните културни 
традиции. Следователно трябва да се 
въведе специфичен режим за 

(21) Услугите от общ интерес, които 
обслужват основни нужди на 
гражданите, следва да бъдат 
изключени от прилагане на настоящата 
директива, като например услуги за 
общинско водоснабдяване, 
пречистване и изхвърляне на отпадни 
води, третиране на отпадъци, и
услуги от рода на социални, здравни и 
образователни услуги. Тези услуги се 
предоставят в конкретен контекст, 
който силно се различава в държавите 
членки, поради различните културни 
традиции. Следователно трябва да се 
въведе специфичен режим за 
концесиите за тези услуги, който да 
отчита факта, че те сега започват да се 
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концесиите за тези услуги, който да 
отчита факта, че те сега започват да се 
регулират за първи път. Задължението 
за публикуване на обявление на 
предварителна информация и обявление 
за възлагане на концесия във връзка с 
всяка концесия, чиято стойност е равна 
или по-голяма от определените в 
настоящата директива прагове, е 
подходящ начин за предоставяне на 
потенциалните участници на 
информация за икономическите 
възможности, както и за 
информиране на всички 
заинтересовани страни относно броя 
и вида на възложените поръчки. 
Освен това при възлагането на 
концесионни договори за подобен вид 
услуги държавите членки следва да 
предприемат подходящи мерки, 
които имат за цел да осигурят
спазване на принципите за прозрачност 
и равнопоставено третиране на 
икономическите оператори, като 
същевременно позволяват на 
възлагащите органи и възложителите да 
отчетат особеностите на въпросните 
услуги. Държавите членки следва да 
гарантират, че възлагащите органи и 
възложителите могат да отчетат 
необходимостта от гарантиране на 
качеството, непрекъснатостта, 
достъпността, наличността и 
всеобхватността на услугите, 
конкретните нужди на различни 
категории потребители, участието и 
правото на глас на потребителите и 
новаторството.

регулират за първи път. Задължението 
за публикуване на обявление на 
предварителна информация и обявление 
за възлагане на концесия във връзка с 
всяка концесия, чиято стойност е равна 
или по-голяма от определените в 
настоящата директива прагове, е 
подходящ начин да се осигури спазване 
на принципите за прозрачност, като 
същевременно се позволи на 
възлагащите органи и възложителите да 
отчетат особеностите на въпросните 
услуги. Държавите членки следва да 
гарантират, че възлагащите органи и 
възложителите могат да отчетат 
необходимостта от гарантиране на 
иновациите, качеството, 
непрекъснатостта, достъпността, 
наличността и всеобхватността на 
услугите, равното третиране, 
равенството между жените и 
мъжете, минималното въздействие 
върху климата, конкретните нужди на 
различни категории потребители, 
участието и правото на глас на 
потребителите и новаторството.

Or. en

Изменение 340
Philippe Juvin

Предложение за директива
Съображение 21а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) Настоящата директива не 
засяга свободата на националните, 
регионалните и местните органи да 
определят сами услугите от общ 
икономически интерес при зачитане 
на Договорите. Настоящата 
директива не засяга и правомощията 
на националните, регионалните и 
местните органи да предлагат, 
възлагат и финансират услуги от общ 
икономически интерес, съгласно член 
14 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз и протокол № 26 
към Договора за функционирането на 
Европейския съюз.

Or. fr

Обосновка

Напомняне за свободата на националните, регионалните и местните органи да 
определят услугите от общ икономически интерес, както и да предлагат, възлагат и
финансират услуги от общ икономически интерес съгласно Договорите.

Изменение 341
Heide Rühle

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Предвид важността на културния 
контекст и чувствителността на тези 
услуги на държавите членки следва да
се дадат широки права за преценка при 
организирането на избора на доставчици 
на услуги по начин, който сметнат за 
най-целесъобразен. Правилата на 
настоящата директива не препятстват 
държавите членки при избора на 
доставчици на услуги да прилагат 
специфични критерии за качество, като 

(22) Предвид важността на културния 
контекст и чувствителността на тези 
услуги държавите членки следва да
имат широки права за преценка при 
организирането на избора на доставчици 
на услуги по начин, който сметнат за 
най-целесъобразен. Правилата на 
настоящата директива не препятстват 
държавите членки при избора на 
доставчици на услуги да прилагат 
специфични критерии за качество, като 
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критериите, изложени в доброволната 
Европейска рамка за качество на 
социалните услуги на Комитета 
„Социална закрила“ на Европейския 
съюз. Държавите членки и/или 
публичните органи запазват свободата 
да предоставят сами тези услуги или да 
организират социални услуги по начин, 
който не предполага сключване на 
концесии, например само чрез 
финансиране на такива услуги или 
даване на лицензи или разрешения на 
всички икономически оператори, които 
отговарят на условията, определени 
предварително от възлагащия орган или 
възложителя, без никакви ограничения 
или квоти, при условие че тази система 
осигурява достатъчно обявяване и 
отговаря на принципите за прозрачност 
и недискриминация.

критериите, изложени в доброволната 
Европейска рамка за качество на 
социалните услуги на Комитета 
„Социална закрила“ на Европейския 
съюз. Държавите членки и/или 
публичните органи запазват свободата 
да предоставят сами тези услуги или да 
организират социални услуги по начин, 
който не предполага сключване на 
концесии, например само чрез 
финансиране на такива услуги или 
даване на лицензи или разрешения на 
всички икономически оператори, които 
отговарят на условията, определени 
предварително от възлагащия орган или 
възложителя, при условие че тази 
система осигурява съответствие с
принципите за прозрачност и 
недискриминация.

Or. en

Изменение 342
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Предвид важността на културния 
контекст и чувствителността на тези 
услуги на държавите членки следва да
се дадат широки права за преценка при 
организирането на избора на доставчици 
на услуги по начин, който сметнат за 
най-целесъобразен. Правилата на 
настоящата директива не препятстват 
държавите членки при избора на 
доставчици на услуги да прилагат 
специфични критерии за качество, като 
критериите, изложени в доброволната 
Европейска рамка за качество на 
социалните услуги на Комитета 
„Социална закрила“ на Европейския 

(22) Предвид важността на културния 
контекст и чувствителността на тези 
услуги на държавите членки се дават
широки права за преценка при 
организирането на избора на доставчици 
на услуги по начин, който сметнат за 
най-целесъобразен. Правилата на 
настоящата директива не препятстват 
държавите членки при избора на 
доставчици на услуги да прилагат 
специфични критерии за качество, като 
критериите, изложени в доброволната 
Европейска рамка за качество на 
социалните услуги на Комитета 
„Социална закрила“ на Европейския 
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съюз. Държавите членки и/или 
публичните органи запазват свободата 
да предоставят сами тези услуги или да 
организират социални услуги по начин, 
който не предполага сключване на 
концесии, например само чрез 
финансиране на такива услуги или 
даване на лицензи или разрешения на
всички икономически оператори, които 
отговарят на условията, определени 
предварително от възлагащия орган или 
възложителя, без никакви ограничения 
или квоти, при условие че тази система 
осигурява достатъчно обявяване и 
отговаря на принципите за прозрачност 
и недискриминация.

съюз. Държавите членки и/или 
публичните органи запазват свободата 
да предоставят сами тези услуги или да 
организират социални услуги по начин, 
който не предполага сключване на 
концесии, например само чрез 
финансиране на такива услуги или 
даване на лицензи или разрешения, или 
сключване на договори с всички 
икономически оператори, които 
отговарят на условията, определени 
предварително от възлагащия орган или 
възложителя, без никакви ограничения 
или квоти, при условие че тази система 
осигурява достатъчно обявяване и 
отговаря на принципите за прозрачност 
и недискриминация.

Or. de

Обосновка

Изясняване, че социалните услуги могат да се организират не само чрез издаване на 
лицензи или разрешения, но и чрез сключване на договори така, че да бъдат достъпни 
за всички икономически оператори, които отговарят на предварително определени 
условия.

Изменение 343
Françoise Castex

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Предвид важността на културния 
контекст и чувствителността на тези 
услуги на държавите членки следва да 
се дадат широки права за преценка при 
организирането на избора на доставчици 
на услуги по начин, който сметнат за 
най-целесъобразен. Правилата на 
настоящата директива не препятстват 
държавите членки при избора на 
доставчици на услуги да прилагат 
специфични критерии за качество, като 

(22) Предвид важността на културния 
контекст и чувствителността на тези 
услуги на държавите членки се дават
широки права за преценка при 
организирането на избора на доставчици 
на услуги по начин, който сметнат за 
най-целесъобразен. Правилата на 
настоящата директива не препятстват 
държавите членки при избора на 
доставчици на услуги да прилагат 
специфични критерии за качество, като 
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критериите, изложени в доброволната 
Европейска рамка за качество на 
социалните услуги на Комитета 
„Социална закрила“ на Европейския 
съюз. Държавите членки и/или 
публичните органи запазват свободата 
да предоставят сами тези услуги или да 
организират социални услуги по начин, 
който не предполага сключване на 
концесии, например само чрез 
финансиране на такива услуги или 
даване на лицензи или разрешения на 
всички икономически оператори, които 
отговарят на условията, определени 
предварително от възлагащия орган или 
възложителя, без никакви ограничения 
или квоти, при условие че тази система 
осигурява достатъчно обявяване и 
отговаря на принципите за прозрачност 
и недискриминация.

критериите, изложени в доброволната 
Европейска рамка за качество на 
социалните услуги на Комитета 
„Социална закрила“ на Европейския 
съюз. Държавите членки и/или 
публичните органи запазват свободата 
да предоставят сами тези услуги, както 
и всички УОИИ, или да организират 
социални услуги по начин, който не 
предполага сключване на концесии, 
например само чрез финансиране на 
такива услуги или даване на лицензи 
или разрешения на всички 
икономически оператори, които 
отговарят на условията, определени 
предварително от възлагащия орган или 
възложителя, без никакви ограничения 
или квоти, при условие че тази система 
осигурява достатъчно обявяване и 
отговаря на принципите за прозрачност 
и недискриминация.

Or. fr

Изменение 344
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Съображение 22а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22a) Услугите от общ икономически 
интерес (УОИИ), както е определено 
в член 14 и член 106 от ДФЕС, често 
пъти са стопански услуги, но те са 
основно от всеобщ интерес и поради 
това за тях държавите членки са 
наложили специални задължения за 
обществени услуги. УОИИ се считат 
за особено важни от органите, дори и 
пазарът да не предлага достатъчно 
стимули за предоставянето им. 
Изпълнението на изискване за 
обществена услуга може да включва 
специални или изключителни права и 
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специални договорености за 
финансиране. Услугите от общ 
икономически интерес не се и не 
могат да се предоставят от пазара в 
задоволителна степен при условия 
като цена, обективни качествени 
характеристики, непрекъснатост и 
достъп до услугите в съответствие с 
обществения интерес, както е 
определено от държавата членка. 
Настоящата директива не засяга 
компетенциите на държавите членки 
за определяне на УОИИ.

Or. en

Изменение 345
Philippe Juvin

Предложение за директива
Съображение 22а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22а) Процедурата по възлагане на 
договори за концесия следва да 
включва няколко етапа, включително 
публикуване на обявление за концесия, 
което да позволи на концедента, 
който желае да възложи дадена 
концесия, да оповести намерението 
си; представяне на кандидатури от 
страна на заинтересованите 
икономически оператори в отговор на 
обявлението; проверка на условията 
за участие на кандидатите; 
представяне на оферта от 
кандидатите; правото на концедента 
да преговаря с оферента въз основа на 
обективни критерии за възлагане; 
накрая, решението на концедента да 
възложи на концесионера договор за 
концесия и публикуване на обявление 
за възлагане. Следва да могат да се 
предвидят междинни етапи, 
включително подбор на определени 
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кандидати, допуснати да представят 
оферта, и изпращане на покана за 
представяне на оферта на 
подбраните по този начин 
кандидати. Концедентът би 
трябвало да може също да отправя 
покани към икономическите 
оператори, които не са отговорили на 
обявлението за концесия. Също така, 
при спазване на принципите за 
прозрачност и недопускане на 
дискриминация, би следвало да може 
да се променя поредността на 
определени етапи, включително 
анализът на представените оферти 
да става преди проверката на 
критериите за подбор, например. При 
спазване на разпоредбите на 
настоящата директива, на 
концедента следва да се предостави 
значителна свобода да определя 
процедурата за избор на концесионер, 
като единствените два 
задължителни етапа са 
публикуването на обявление за 
концесия в началото на процедурата, 
освен в случаите когато такова не се 
изисква от настоящата директива, и 
публикуването на обявление за 
възлагане в края на процедурата. В 
замяна на тази свобода следва да се 
въведе задължение за прозрачност и 
равно третиране на кандидатите и 
оферентите.

Or. fr

Обосновка

Изясняване на изменение 18, предложено от докладчика, относно правната рамка за 
извършване на изменения в поредността на етапите. Концедентът разполага с 
широко поле за действие във връзка с организацията на процедурата. В същото време 
с тази свобода не трябва да се злоупотребява в ущърб на прозрачността на 
процедурата и на принципа за недопускане на дискриминация по отношение на 
кандидатите/оферентите.
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Изменение 346
Françoise Castex

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) За да стане възможно за всички 
заинтересовани оператори да подават 
заявления и оферти, възлагащите 
органи и възложителите следва да 
бъдат задължени да спазват
минимален срок за приемане на такива 
заявления.

(23) За да стане възможно за всички 
заинтересовани оператори да 
представят своята кандидатура, 
концедентът е длъжен да спазва
минимален срок за приемане на 
кандидатурите.

Or. fr

Изменение 347
Heide Rühle

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Изборът и прилагането по 
отношение на икономическите 
оператори на пропорционални, 
недискриминационни и справедливи 
критерии за подбор е от ключово 
значение за техния ефективен достъп 
до икономическите възможности, 
свързани с концесиите. По-специално 
възможността даден кандидат да 
разчита на капацитета на други 
юридически лица може да се окаже 
решаваща, за да се постигне участие 
на малките и средните предприятия. 
Следователно е целесъобразно да се 
предвиди, че критериите за подбор 
следва да са свързани изключително с 
техническите, финансовите и 
икономическите възможности на 
операторите, те следва да са 
посочени в обявлението за 

заличава се
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концесията и да не възпрепятстват 
икономическия оператор да разчита 
на капацитета на други юридически 
лица, независимо от правното 
естество на връзките му с тези 
юридически лица, ако същият докаже 
пред възлагащия орган или 
възложителя, че ще има на свое 
разположение необходимите ресурси.

Or. en

Изменение 348
Françoise Castex

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Изборът и прилагането по 
отношение на икономическите 
оператори на пропорционални, 
недискриминационни и справедливи 
критерии за подбор е от ключово 
значение за техния ефективен достъп до 
икономическите възможности, свързани 
с концесиите. По-специално 
възможността даден кандидат да 
разчита на капацитета на други 
юридически лица може да се окаже 
решаваща, за да се постигне участие на 
малките и средните предприятия. 
Следователно е целесъобразно да се 
предвиди, че критериите за подбор 
следва да са свързани изключително с 
техническите, финансовите и 
икономическите възможности на 
операторите, те следва да са посочени в 
обявлението за концесията и да не 
възпрепятстват икономическия 
оператор да разчита на капацитета на 
други юридически лица, независимо от 
правното естество на връзките му с тези 
юридически лица, ако същият докаже 
пред възлагащия орган или 

(24) Изборът и прилагането по 
отношение на икономическите 
оператори на пропорционални, 
недискриминационни и справедливи 
критерии за подбор е от ключово 
значение за техния ефективен достъп до 
икономическите възможности, свързани 
с концесиите. По-специално 
възможността даден кандидат да 
разчита на капацитета на други 
юридически лица може да се окаже 
решаваща, за да се постигне участие на 
малките и средните предприятия. 
Следователно е целесъобразно да се 
предвиди, че критериите за подбор 
следва да са свързани с техническите, 
финансовите и икономическите 
възможности на операторите, но също 
така и по отношение на УОИИ, със 
спазването от тяхна страна на 
разпоредбите в областта на 
околната среда, социалните 
разпоредби, разпоредбите за 
сближаване, както и на целите за 
повишено равнище на качество, 
безопасност и по отношение на 
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възложителя, че ще има на свое 
разположение необходимите ресурси.

достъпността, равното третиране и 
насърчаването на всеобщия достъп и 
на правата на ползвателите, те 
следва да са посочени в обявлението за 
концесията и да не възпрепятстват 
икономическия оператор да разчита на 
капацитета на други юридически лица, 
независимо от правното естество на 
връзките му с тези юридически лица, 
ако същият докаже пред възлагащия 
орган или възложителя, че ще има на 
свое разположение необходимите 
ресурси.

Or. fr

Изменение 349
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Изборът и прилагането по 
отношение на икономическите 
оператори на пропорционални, 
недискриминационни и справедливи 
критерии за подбор е от ключово 
значение за техния ефективен достъп 
до икономическите възможности, 
свързани с концесиите. По-специално 
възможността даден кандидат да 
разчита на капацитета на други 
юридически лица може да се окаже 
решаваща, за да се постигне участие на 
малките и средните предприятия. 
Следователно е целесъобразно да се 
предвиди, че критериите за подбор 
следва да са свързани изключително с 
техническите, финансовите и 
икономическите възможности на 
операторите, те следва да са посочени 
в обявлението за концесията и да не 
възпрепятстват икономическия 
оператор да разчита на капацитета на 

(24) Изборът и прилагането на 
пропорционални, недискриминационни 
и справедливи критерии за подбор е 
важен. По-специално възможността 
даден кандидат да разчита на 
капацитета на други юридически лица 
може да се окаже решаваща, за да се 
постигне участие на малките и средните 
предприятия. Следователно е 
целесъобразно да се предвиди, че 
критериите за подбор следва да са
определени ясно, те следва да са 
посочени в обявлението за концесията и 
да не възпрепятстват даден кандидат
да разчита на капацитета на други 
юридически лица, независимо от 
правното естество на връзките му с тези 
юридически лица, ако същият докаже 
пред възложителя, че ще има на свое 
разположение необходимите ресурси.
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други юридически лица, независимо от 
правното естество на връзките му с тези 
юридически лица, ако същият докаже 
пред възлагащия орган или 
възложителя, че ще има на свое 
разположение необходимите ресурси.

Or. en

Изменение 350
Heide Rühle

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) За да бъде осигурена прозрачност и 
равнопоставеност, критериите за 
възлагане на концесия следва винаги да 
отговарят на някои общи стандарти. Те 
трябва да бъдат обявени предварително 
за всички потенциални участници, да 
бъдат свързани с предмета на договора 
и да не оставят на възлагащия орган или 
възложителя неограничена свобода при 
избора. Те следва да осигуряват 
възможност за реална конкуренция и
да бъдат съпътствани от изисквания, 
позволяващи представената от 
участниците информация да бъде 
реално проверена. За да изпълнят тези 
стандарти, като същевременно 
подобрят правната сигурност, 
държавите членки могат да 
предвидят използването на критерия 
за икономически най-изгодна оферта.

(25) За да бъде осигурена прозрачност и 
равнопоставеност, критериите за 
възлагане на концесия следва винаги да 
отговарят на някои общи стандарти. Те 
трябва да бъдат обявени предварително 
за всички участници, да бъдат свързани 
с предмета на договора и да не оставят 
на възлагащия орган или възложителя 
неограничена свобода при избора. Те 
следва да бъдат съпътствани от 
минимални изисквания, позволяващи 
представената от участниците 
информация да бъде реално проверена.

Or. en

Изменение 351
Pablo Arias Echeverría
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Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) За да бъде осигурена прозрачност и 
равнопоставеност, критериите за 
възлагане на концесия следва винаги да 
отговарят на някои общи стандарти. Те 
трябва да бъдат обявени предварително 
за всички потенциални участници, да 
бъдат свързани с предмета на договора 
и да не оставят на възлагащия орган или 
възложителя неограничена свобода при 
избора. Те следва да осигуряват 
възможност за реална конкуренция и да 
бъдат съпътствани от изисквания, 
позволяващи представената от 
участниците информация да бъде 
реално проверена. За да изпълнят тези 
стандарти, като същевременно подобрят 
правната сигурност, държавите членки 
могат да предвидят използването на 
критерия за икономически най-изгодна 
оферта.

(25) За да бъде осигурена прозрачност и 
равнопоставеност, критериите за 
възлагане на концесия следва винаги да 
отговарят на някои общи стандарти. Те 
трябва да бъдат обявени предварително 
за всички потенциални участници, да 
бъдат пряко свързани с предмета на 
договора и да не оставят на възлагащия 
орган или възложителя неограничена 
свобода при избора. Те следва да 
осигуряват възможност за реална 
конкуренция и да бъдат съпътствани от 
изисквания, позволяващи представената 
от участниците информация да бъде 
реално проверена. За да изпълнят тези 
стандарти, като същевременно подобрят 
правната сигурност, държавите членки 
могат да предвидят използването на 
критерия за икономически най-изгодна 
оферта.

Or. es

Изменение 352
Mikael Gustafsson, Regina Bastos

Предложение за директива
Съображение 25a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25а) За да гарантира равен достъп до 
пазара на труда за мъже и жени, 
възложителят следва да е в 
състояние също така да включи 
характеристики, свързани с 
насърчаване на равенството между 
половете.

Or. en
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Изменение 353
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Предложение за директива
Съображение 25б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25б) С цел социалните съображения 
да бъдат по-добре отразени при 
възлагането на концесии, 
възложителят следва да може да 
включва в критериите за възлагане 
характеристики относно условията 
на труд. Тези характеристики следва 
да са насочени към защитата на 
здравето на персонала, участващ в 
производствения процес, или към 
насърчаване на социалната 
интеграция на лица в неравностойно 
положение или членове на уязвими 
групи от населението сред лицата, 
които изпълняват поръчката, 
включително достъпността за групи 
в неравностойно положение, 
например младежи, дългосрочно 
безработни лица, лица с мигрантски 
произход и лица с увреждания. В този 
случай критериите за възлагане 
следва да се прилагат в съответствие 
с Директива 96/71/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 
декември 1996 г. относно 
командироването на работници в 
рамките на предоставянето на 
услуги[1] и по начин, който не води до 
пряка или косвена дискриминация на 
икономически оператори от други 
държави членки. Възлагащият орган 
трябва също така да има право да 
използва като критерий за възлагане 
организацията, квалификацията и 
опита на персонала, на когото е 
възложено изпълнението на договора 
за концесия, тъй като това може да 
се отрази на качеството на 
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изпълнението му и в резултат на 
това — на икономическата стойност 
на офертата.
[1] OВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 354
Heide Rühle

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Ако възлагащите органи и 
възложителите изберат да възложат 
концесия на база икономически най-
изгодната оферта, те следва да 
определят икономическите и 
качествените критерии, въз основа на 
които те оценяват офертите, за да 
установят коя от тях предлага най-
доброто съотношение между 
качество и цена. Определянето на 
тези критерии зависи от предмета на 
концесията, тъй като те трябва да 
дадат възможност нивото на 
изпълнение, предложено във всяка 
оферта, да бъде оценено от гледна 
точка на предмета на концесията, 
определен в техническите 
спецификации, както и да се прецени 
съотношението между качество и 
цена за всяка оферта.

заличава се

Or. en

Изменение 355
Heide Rühle

Предложение за директива
Съображение 28
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Техническите спецификации, 
изготвени от възлагащите органи и 
възложителите, следва да позволяват 
възлагането на концесиите да създава 
условия за конкуренция. За тази цел 
трябва да бъде възможно да се 
подават оферти, които отразяват 
разнообразието на техническите 
решения, така че да може да се 
постигне достатъчно ниво на 
конкуренция. Следователно 
техническите спецификации следва 
да бъдат изготвени по такъв начин, 
че да не се допусне изкуствено 
стесняване на конкуренцията чрез 
изисквания, които облагодетелстват 
конкретен икономически оператор, 
като повтарят най-важните 
характеристики на доставките, 
услугите или строителството, които 
обикновено се предлагат от този 
икономически оператор. Обикновено 
тази цел може да бъде постигната по 
най-добрия начин и да се поощрят 
иновациите, ако техническите 
спецификации бъдат изготвени с 
оглед на функционалните изисквания 
и изискванията за изпълнение. В 
случаите, в които се изисква 
спазването на европейски стандарт 
или, при липса на такъв, на 
национален стандарт, възлагащите 
органи и възложителите следва да 
разглеждат и оферти, основаващи се 
на равнозначни договорености. За да 
се покаже равнозначността на 
участниците, може да се изиска 
предоставяне на доказателства, 
удостоверени от трета страна; 
следва обаче да се допускат и други 
подходящи средства за доказване 
като техническо досие от 
производител, когато въпросният 
икономически оператор няма достъп 
до такива удостоверения или до 

заличава се
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доклади от изпитвания или няма 
възможност да ги набави в 
съответните срокове.

Or. en

Изменение 356
Marc Tarabella

Предложение за директива
Съображение 28а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28а) Техническите спецификации, 
критериите за възлагане на 
концесията играят различна роля в 
процеса на възлагане на концесиите, 
но същността на тези спецификации 
и критерии е сходна. Посредством 
техническите спецификации 
възлагащите органи и 
възложителите определят 
качествата, необходими за участие в 
поръчката. Възможността да се 
покрият техническите спецификации 
е необходимо условие, за да се получи 
статут на кандидат за възлагане на 
договор за концесия, и следователно 
под внимание следва да се вземат 
единствено строителството, 
доставките и услугите, които 
отговарят на въпросните 
спецификации. От друга страна, 
критериите за възлагане позволяват 
на възлагащите органи и на 
възложителите да сравнят 
предимствата на различните 
комбинации от критерии. Всяка 
оферта следва да бъде разгледана 
спрямо всеки от критериите, но 
способността за удовлетворяване на 
всички критерии за възлагане не е 
задължително условие за получаване 
на статут на кандидат за възлагане 
на договор за концесия. На последно 
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място, условията за изпълнение на 
концесията следва да бъдат включени 
в договора, за да сочат как трябва да 
бъде изпълнен договорът.

Or. fr

Изменение 357
Heide Rühle

Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) [...] заличава се

Or. en

Изменение 358
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Възлагащите органи и 
възложителите следва да могат в 
техническите спецификации и в 
критериите за възлагане да се позоват на 
конкретен производствен процес, 
конкретен начин на предоставяне на 
услуги или конкретен процес за всеки 
друг етап от жизнения цикъл на 
продукта или услугата, при условие че 
те са свързани с предмета на дейност на 
концепцията. С цел социалните 
съображения да бъдат по-добре 
отразени при възлагането на концесии, 
възложителите следва да могат да 
включват в критериите за възлагане 
характеристики относно условията на 
работа. Когато обаче възлагащите 

(29) Възлагащите органи и 
възложителите следва да могат в 
техническите спецификации и в 
критериите за възлагане да се позоват на 
характеристиките на жизнения 
цикъл, както и на конкретен 
производствен процес, включително 
например социални и екологични 
аспекти, конкретен начин на 
предоставяне на услуги, функционални 
или свързани с изпълнението 
изисквания за минимизиране или 
максимизиране на екологичните или 
социалните въздействия или 
конкретен процес за всеки друг етап от 
жизнения цикъл на продукта или 
услугата, при условие че те са свързани 
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органи или възложителите използват 
икономически най-изгодната оферта, 
тези критерии могат да се отнасят само 
до условията на работа на лицата, които 
пряко участват във въпросния 
производствен процес или в 
предоставянето на услуги. Тези 
характеристики могат да се отнасят 
само до защитата на здравето на 
персонала, участващ в производствения 
процес, или до насърчаване на 
социалната интеграция на лица в 
неравностойно положение или членове 
на уязвими групи от населението сред 
лицата, които изпълняват поръчката, 
включително достъпността за лица с 
увреждания. В такъв случай 
прилагането на всички критерии, 
съдържащи тези характеристики, следва 
при всяко положение да се ограничава 
до характеристики, които имат 
непосредствено въздействие върху 
членовете на персонала в тяхната 
работна среда. Те следва да се прилагат 
в съответствие с Директива 96/71/EО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 декември 1996 година относно 
командироването на работници в 
рамките на предоставянето на услуги и 
по начин, който не води до пряка или 
непряка дискриминация на 
икономически оператори от друга 
държава членка или от трети държави, 
страни по споразумение или 
споразуменията за свободна търговия, 
по които Съюза е страна. Възлагащите 
органи и възложителите следва да могат 
също така, когато прилагат критерия за 
икономически най-изгодната оферта, да 
използват организацията, 
квалификацията и опита на персонала, 
изпълняващ въпросната концесия, като 
критерий за възлагане, тъй като това 
може да повлияе на качеството на 
изпълнението на концесията и 
следователно на икономическата 
стойност на офертата.

с предмета на дейност на концепцията. 
С цел социалните съображения да бъдат 
по-добре отразени при възлагането на 
концесии, възложителите следва да 
могат да включват в критериите за 
възлагане характеристики относно 
условията на работа. Когато обаче 
възлагащите органи или възложителите 
използват икономически най-изгодната 
оферта, тези критерии могат да се 
отнасят само до условията на работа на 
лицата, които пряко участват във 
въпросния производствен процес или в 
предоставянето на услуги. Тези 
характеристики могат да се отнасят 
например до защитата на здравето на 
персонала, участващ в производствения 
процес, балансирано представяне на 
половете (напр. равно заплащане, 
съвместяване на професионалния и 
личния живот), достъп до 
професионална квалификация, 
участие и консултации на 
потребителите, икономическа 
достъпност, права на човека и етична 
търговия, или до насърчаване на 
социалната интеграция на лица в 
неравностойно положение или членове 
на уязвими групи от населението (като 
дългосрочно безработни, роми, 
мигранти или млади и по-възрастни 
работници) сред лицата, които 
изпълняват поръчката, включително 
достъпността за лица с увреждания. В 
такъв случай прилагането на всички 
критерии, съдържащи тези 
характеристики, следва при всяко 
положение да се ограничава до 
характеристики, които имат 
непосредствено въздействие върху 
членовете на персонала в тяхната 
работна среда. Те следва да се прилагат 
в съответствие с Директива 96/71/EО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 декември 1996 година относно 
командироването на работници в 
рамките на предоставянето на услуги и 
по начин, който не води до пряка или 
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непряка дискриминация на 
икономически оператори от друга 
държава членка или от трети държави, 
страни по споразумение или 
споразуменията за свободна търговия, 
по които Съюза е страна. Възлагащите 
органи и възложителите следва да могат 
също така, когато прилагат критерия за 
икономически най-изгодната оферта, да 
използват организацията, 
квалификацията и опита на персонала, 
изпълняващ въпросната концесия, като 
критерий за възлагане, тъй като това 
може да повлияе на качеството и 
устойчивостта на изпълнението на 
концесията и следователно на 
икономическата стойност на офертата. 
Възлагащите органи и 
възложителите могат също така да 
включат в техническите 
спецификации или в критериите за
възлагане социални съображения по 
отношение на външните социални 
разходи, които са пряко свързани с 
жизнения цикъл, като въздействията 
от производството върху 
заобикалящата среда и съседните 
общности. Възлагащите органи и 
възложителите следва да определят в 
техническите спецификации 
задълженията във връзка със 
социалните условия и условията на 
заетост, здравословните и 
безопасните условия на работното 
място, социалното осигуряване и 
условията на труд във вида, в който 
са определени от законодателството 
на ЕС и националните законови, 
подзаконови или административни 
разпоредби, арбитражните решения, 
както и колективните споразумения 
и трудови договори, определени от 
разпоредбите на международното 
трудово право, приложими за 
мястото, където се извършва 
строителството, услугата или 
доставката; тези задължения също 
така се прилагат в случаи от 
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транснационално естество, когато 
работници от една държава членка 
предоставят услуги в друга държава 
членка.

Or. de

Изменение 359
Françoise Castex

Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Възлагащите органи и 
възложителите следва да могат в 
техническите спецификации и в 
критериите за възлагане да се позоват на 
конкретен производствен процес, 
конкретен начин на предоставяне на 
услуги или конкретен процес за всеки 
друг етап от жизнения цикъл на 
продукта или услугата, при условие че 
те са свързани с предмета на дейност на 
концепцията. С цел социалните 
съображения да бъдат по-добре 
отразени при възлагането на концесии,
възложителите следва да могат да 
включват в критериите за възлагане 
характеристики относно условията на 
работа. Когато обаче възлагащите 
органи или възложителите използват 
икономически най-изгодната оферта, 
тези критерии могат да се отнасят само 
до условията на работа на лицата, които 
пряко участват във въпросния 
производствен процес или в 
предоставянето на услуги. Тези
характеристики могат да се отнасят 
само до защитата на здравето на 
персонала, участващ в производствения 
процес, или до насърчаване на
социалната интеграция на лица в 
неравностойно положение или членове 
на уязвими групи от населението сред 

(29) Възлагащите органи и 
възложителите следва да могат в 
техническите спецификации и в 
критериите за възлагане да се позоват на 
конкретен производствен процес, 
конкретен начин на предоставяне на 
услуги или конкретен процес за всеки 
друг етап от жизнения цикъл на 
продукта или услугата, при условие че 
те са свързани с предмета на дейност на 
концепцията. С цел социалните 
съображения да бъдат по-добре 
отразени при възлагането на концесии,
предоставящите концесията органи
следва да могат да включват в 
критериите за възлагане характеристики 
относно условията на работа. Когато 
обаче възлагащите органи или 
възложителите използват икономически 
най-изгодната оферта, тези критерии 
могат да се отнасят само до условията 
на работа на лицата, които пряко 
участват във въпросния производствен 
процес или в предоставянето на услуги. 
Тези изисквания могат да засягат 
единствено опазване на здравето, 
условията на заетост и труд, 
спазването на колективните 
споразумения на персонала, участващ в 
производствения процес, или да 
подпомагат социалната интеграция на
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лицата, които изпълняват поръчката, 
включително достъпността за лица с 
увреждания. В такъв случай 
прилагането на всички критерии, 
съдържащи тези характеристики, следва 
при всяко положение да се ограничава 
до характеристики, които имат 
непосредствено въздействие върху 
членовете на персонала в тяхната 
работна среда. Те следва да се прилагат 
в съответствие с Директива 96/71/EО
на Европейския парламент и на Съвета 
от 16 декември 1996 година относно 
командироването на работници в 
рамките на предоставянето на услуги10 и 
по начин, който не води до пряка или 
непряка дискриминация на
икономически оператори от друга 
държава членка или от трети държави,
страни по споразумение или 
споразуменията за свободна търговия, 
по които Съюза е страна. Възлагащите 
органи и възложителите следва да могат 
също така, когато прилагат критерия за 
икономически най-изгодната оферта, да 
използват организацията, 
квалификацията и опита на персонала, 
изпълняващ въпросната концесия, като 
критерий за възлагане, тъй като това 
може да повлияе на качеството на 
изпълнението на концесията и 
следователно на икономическата 
стойност на офертата.

хора в неравностойно социално
положение или членове на уязвими 
групи сред лицата, ангажирани с 
изпълнението на поръчката, 
включително достъпността за лица с 
увреждания. В такъв случай 
прилагането на всички критерии, 
съдържащи тези характеристики, следва 
при всяко положение да се ограничава 
до характеристики, които имат 
непосредствено въздействие върху 
членовете на персонала в тяхната 
работна среда. Те следва да се прилагат 
в съответствие с Директива 96/71/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета 
от 16 декември 1996 г. относно 
командироването на работници в 
рамките на предоставянето на услуги и 
по начин, който не дискриминира 
пряко или косвено икономически 
оператори от друга държава членка или 
от трети страни по Споразумението 
или по споразумения за свободна 
търговия, по които Съюзът е страна и 
които се основават на спазването на 
стандартите на МОТ. Възлагащите 
органи и възложителите следва да могат 
също така, когато прилагат критерия за 
икономически най-изгодната оферта, да 
използват организацията, 
квалификацията и опита на персонала, 
изпълняващ въпросната концесия, като 
критерий за възлагане, тъй като това 
може да повлияе на качеството на 
изпълнението на концесията и 
следователно на икономическата 
стойност на офертата.

Or. fr

Изменение 360
Heide Rühle

Предложение за директива
Съображение 30
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Електронните средства за 
информация и съобщения могат 
много да опростят публикуването на 
договорите и да повишат 
ефективността и прозрачността на 
процедурите по възлагане на концесия. 
Те следва да станат стандартното 
средство за връзка и обмен на 
информация при процедурите по 
възлагане на концесия. Използването 
нa електронни средства спестява 
също време. Поради товa следвa дa се 
предвиди съкращаване нa 
минималните срокове, когато се 
използват електронни средствa, при 
условие обаче че те сa съвместими с 
конкретния начин нa предаване на 
информация, предвиден нa ниво 
Европейски съюз. Освен това 
електронните средства за 
информация и комуникация с 
необходимите функции могат да 
помогнат на възлагащите органи и на 
възложителите да предотвратят, 
разкрият и отстранят грешки, 
допуснати в хода на процедурите за 
обществени поръчки.

заличава се

Or. en

Изменение 361
Heide Rühle

Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Възлагащите органи и 
възложителите от различните 
държави членки могат да проявят 
интерес да си сътрудничат и 
съвместно да възлагат обществени 

заличава се
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концесии, за да използват най-
пълноценно потенциала на 
вътрешния пазар от гледна точка на 
икономии от голям мащаб и 
разпределение на рисковете и 
ползите, по-специално при 
иновационни проекти, свързани с по-
голям риск, отколкото реално би 
могъл да поеме един възлагащ орган 
или възложител. Следователно 
трябва да бъдат въведени нови 
правила за съвместното 
трансгранично възлагане на концесии, 
които да определят приложимия 
закон, за да се улесни организирането 
на съвместното трансгранично 
възлагане на концесии. В допълнение 
възлагащите органи и 
възложителите от различните 
държави членки могат да създадат 
съвместни правни структури, 
учредени съгласно националното 
законодателство или правото на
Съюза. За тази форма на съвместно 
възлагане на концесии следва да бъдат 
определени конкретни правила.

Or. en

Изменение 362
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Предложение за директива
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) По време на изпълнението на 
концесията се прилагат законите, 
подзаконовите актове и колективните 
споразумения както на национално, така 
и на ниво Европейски съюз, които са в 
сила по отношение на условията за 
заетост и безопасност на труда, при 
условие че тези правила и тяхното 
прилагане са съобразени с правото на 

(32) По време на изпълнението на 
концесията се прилагат законите, 
подзаконовите актове и колективните 
споразумения както на национално, така 
и на ниво Европейски съюз, които са в 
сила по отношение на условията за 
заетост и безопасност на труда. При 
случаи от трансграничен характер, 
когато работници от една държава 
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Съюза. При случаи от трансграничен 
характер, когато работници от една 
държава членка предоставят услуги в 
друга държава членка при изпълнението 
на концесия, Директива 96/71/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 16 декември 1996 г. относно 
командироването на работници в 
рамките на предоставянето на 
услуги11 установява минималните 
условия, които приемащата страна 
трябва да спазва по отношение на 
тези командировани работници.

членка предоставят услуги в друга 
държава членка при изпълнението на 
концесия, се прилагат законовите, 
подзаконовите актове и 
колективните споразумения на
приемащата страна.

Or. en

Изменение 363
Philippe Juvin

Предложение за директива
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Концесии не следва да се възлагат 
на икономически оператори, които са 
участвали в престъпна организация или 
са били признати за виновни в 
корупция, измама във вреда на 
финансовите интереси на Съюза или 
изпиране на пари. Неплащането на 
данъци или вноски за социална 
сигурност следва също да се 
санкционира със задължително 
отстраняване от участие на нивото 
на Съюза. Освен това възлагащите 
органи следва да получат възможността 
да отстраняват кандидати или 
участници при сериозни нарушения на 
правото на ЕС или на местния закон с 
цел да се защитят обществените 
интереси, съвместими с Договора, или 
когато икономическият оператор е
допуснал значителни или трайни 
слабости при изпълнението на 
предишна концесия или концесии от 

(33) Концесии не следва да се възлагат 
на икономически оператори, които са 
участвали в престъпна организация или 
са били признати за виновни в 
корупция, измама във вреда на 
финансовите интереси на Съюза или 
изпиране на пари. Освен това 
концедентите следва да получат 
възможността да отстраняват кандидати 
или участници при сериозни нарушения 
на правото на ЕС или на местния закон с 
цел да се защитят обществените 
интереси, съвместими с Договора, или 
когато икономическият оператор е 
допуснал значителни или трайни 
слабости при изпълнението на 
предишна концесия или концесии от 
подобно естество със същия концедент, 
или в случай че даден икономически 
оператор или неговото дружество 
майка са със седалище в трета 
държава, която прилага 
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подобно естество със същия възлагащ 
орган или възложител.

ограничителни мерки за възлагане на 
договори за концесия на икономически 
оператори, установени в Европейския 
съюз, като тези мерки водят до 
сериозна и трайна дискриминация по 
отношение на икономическите 
оператори, установени в Европейския 
съюз.

Or. fr

Обосновка

Прилагане на принципа на реципрочност в рамките на процедурата по възлагане на 
договорите за концесия. Икономически оператор, кандидатстващ по процедурата за 
възлагане на договори за концесия в държава — членка на ЕС, може да бъде изключен 
от въпросната процедура, ако е установен в трета държава, която прилага мерки за 
затваряне на своя пазар за европейски икономически оператори по отношение на 
договорите за концесия.

Изменение 364
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Предложение за директива
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Обществени поръчки не трябва да 
се възлагат на икономически оператори, 
които са участвали в престъпна 
организация или са били признати за 
виновни за корупция, измама, 
увреждаща финансовите интереси на 
Съюза, или пране на пари. 
Неплащането на данъци или вноски за 
социална сигурност следва също да се 
санкционира със задължително 
отстраняване от участие на нивото 
на Съюза. Освен това възлагащите 
органи следва да получат възможността 
да отстраняват кандидати или 
участници при сериозни нарушения на 
правото на ЕС или на местния закон с 
цел да се защитят обществените 
интереси, съвместими с Договора, или 

(33) Обществени поръчки не трябва да 
се възлагат на икономически оператори, 
които са участвали в престъпна 
организация или са били признати за 
виновни за корупция, измама, 
увреждаща финансовите интереси на 
Съюза, пране на пари и неплащане на 
данъци или вноски за социална 
сигурност. Освен това възложителите
следва да получат възможността да 
отстраняват кандидати или участници 
при нарушаване на социалното, 
трудовото или екологичното 
законодателство, при сериозни 
нарушения на правото на ЕС или на 
местния закон с цел да се защитят 
обществените интереси, съвместими с 
Договора, или когато икономическият 
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когато икономическият оператор е 
допуснал значителни или трайни 
слабости при изпълнението на 
предишна концесия или концесии от 
подобно естество със същия възлагащ 
орган или възложител.

оператор е допуснал значителни или 
трайни слабости при изпълнението на 
предишна концесия или концесии от 
подобно естество със същия 
възложител.

Or. en

Изменение 365
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Обществени поръчки не трябва да 
се възлагат на икономически оператори, 
които са участвали в престъпна 
организация или са били признати за 
виновни за корупция, измама, 
увреждаща финансовите интереси на 
Съюза, или пране на пари. Неплащането 
на данъци или вноски за социална 
сигурност следва също да се 
санкционира със задължително 
отстраняване от участие на нивото на 
Съюза. Освен това възлагащите органи 
следва да получат възможността да 
отстраняват кандидати или участници 
при сериозни нарушения на правото на 
ЕС или на местния закон с цел да се 
защитят обществените интереси, 
съвместими с Договора, или когато 
икономическият оператор е допуснал 
значителни или трайни слабости при 
изпълнението на предишна концесия 
или концесии от подобно естество със 
същия възлагащ орган или 
възложител.

(33) Обществени поръчки не трябва да 
се възлагат на икономически оператори, 
които са участвали в престъпна 
организация или са били признати за 
виновни за корупция, измама, 
увреждаща финансовите интереси на 
Съюза, или пране на пари. Неплащането 
на данъци или вноски за социална 
сигурност следва също да се 
санкционира със задължително 
отстраняване от участие на нивото на 
Съюза. Освен това възлагащите органи 
и възложителите следва да получат 
възможността да отстраняват кандидати 
или участници при сериозни нарушения 
на правото на ЕС или на местния закон с 
цел да се защитят обществените 
интереси, съвместими с Договора, ако 
това нарушение е установено от съд, 
или когато икономическият оператор е 
допуснал значителни или трайни 
слабости при изпълнението на 
предишна концесия или концесии от 
подобно естество.

Or. en
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Изменение 366
Philippe Juvin

Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Необходимо е да бъдат изяснени 
условията, при които промените на 
дадена концесия в хода на нейното 
изпълнение изискват нова процедура по 
възлагане, като се вземе предвид 
съответната съдебна практика на Съда 
на Европейския съюз. Нова процедура 
по възлагане се изисква в случай на 
съществени промени в първоначалната 
концесия, свидетелстващи за 
намерението на страните да 
предоговорят свързаните с нея 
съществени срокове или условия. По-
специално такъв е случаят, ако 
променените условия щяха да повлияят 
на резултата от процедурата, ако бяха 
включени в първоначалната процедура. 
Временното и извънредно 
продължаване на срока на концесията, с 
което се цели единствено да се осигури 
непрекъснатото предоставяне на 
услугата до възлагането на нова 
концесия, обикновено не следва да се 
третира като съществена промяна в 
първоначалната концесия.

(34) Необходимо е да бъдат изяснени 
условията, при които промените на 
дадена концесия в хода на нейното 
изпълнение изискват нова процедура по 
възлагане, като се вземе предвид 
съответната съдебна практика на Съда 
на Европейския съюз. Всеки действащ 
договор за концесия може да бъде 
изменен чрез допълнително 
споразумение, съгласно разпоредбите, 
предвидени в настоящата директива.
За разлика от това, нова процедура по 
възлагане се изисква в случай на 
съществени промени в първоначалната 
концесия, свидетелстващи за 
намерението на страните да 
предоговорят свързаните с нея 
съществени срокове или условия. По-
специално такъв е случаят, ако 
променените условия щяха да повлияят 
на резултата от процедурата, ако бяха 
включени в първоначалната процедура. 
Временното и извънредно 
продължаване на срока на концесията, с 
което се цели единствено да се осигури 
непрекъснатото предоставяне на 
услугата до възлагането на нова 
концесия, обикновено не следва да се 
третира като съществена промяна в 
първоначалната концесия.

Or. fr

Обосновка

Изясняване на изменение 31, предложено от докладчика, относно правната рамка за 
извършване на изменения в действащите договори (зачитане на принципите за 
прозрачност и недискриминация).
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Изменение 367
Françoise Castex

Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Необходимо е да бъдат изяснени 
условията, при които промените на 
дадена концесия в хода на нейното 
изпълнение изискват нова процедура по 
възлагане, като се вземе предвид 
съответната съдебна практика на Съда 
на Европейския съюз. Нова процедура 
по възлагане се изисква в случай на 
съществени промени в първоначалната 
концесия, свидетелстващи за 
намерението на страните да 
предоговорят свързаните с нея 
съществени срокове или условия. По-
специално такъв е случаят, ако 
променените условия щяха да 
повлияят на резултата от 
процедурата, ако бяха включени в 
първоначалната процедура. 
Временното и извънредно 
продължаване на срока на 
концесията, с което се цели 
единствено да се осигури 
непрекъснатото предоставяне на 
услугата до възлагането на нова 
концесия, обикновено не следва да се 
третира като съществена промяна в 
първоначалната концесия.

(34) Необходимо е да бъдат изяснени 
условията, при които промените на 
дадена концесия в хода на нейното 
изпълнение изискват нова процедура по 
възлагане, като се вземе предвид 
съответната съдебна практика на Съда 
на Европейския съюз. Всеки действащ 
договор за концесия може да бъде 
изменен чрез допълнително 
споразумение. За разлика от това,
нова процедура по възлагане се изисква 
в случай на съществени промени в 
първоначалната концесия, 
свидетелстващи за намерението на 
страните да предоговорят свързаните с 
нея съществени срокове или условия.

Or. fr

Изменение 368
Cristian Silviu Buşoi, Robert Rochefort, Philippe Juvin

Предложение за директива
Съображение 34
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Необходимо е да бъдат изяснени 
условията, при които промените на 
дадена концесия в хода на нейното 
изпълнение изискват нова процедура по 
възлагане, като се вземе предвид 
съответната съдебна практика на Съда 
на Европейския съюз. Нова процедура 
по възлагане се изисква в случай на 
съществени промени в първоначалната 
концесия, свидетелстващи за 
намерението на страните да 
предоговорят свързаните с нея 
съществени срокове или условия. По-
специално такъв е случаят, ако 
променените условия щяха да повлияят 
на резултата от процедурата, ако бяха 
включени в първоначалната процедура. 
Временното и извънредно 
продължаване на срока на концесията, с 
което се цели единствено да се осигури 
непрекъснатото предоставяне на 
услугата до възлагането на нова 
концесия, обикновено не следва да се 
третира като съществена промяна в 
първоначалната концесия.

(34) Необходимо е да бъдат изяснени 
условията, при които промените на 
дадена концесия в хода на нейното 
изпълнение изискват нова процедура по 
възлагане, като се вземе предвид 
съответната съдебна практика на Съда 
на Европейския съюз. Всеки действащ 
договор за концесия може да бъде 
изменен чрез допълнително 
споразумение. За разлика от това,
нова процедура по възлагане се изисква 
в случай на съществени промени в 
първоначалната концесия, 
свидетелстващи за намерението на 
страните да предоговорят свързаните с 
нея съществени срокове или условия. 
По-специално такъв е случаят, ако 
променените условия щяха да повлияят 
на резултата от процедурата, ако бяха 
включени в първоначалната процедура. 
Временното и извънредно 
продължаване на срока на концесията, с 
което се цели единствено да се осигури 
непрекъснатото предоставяне на 
услугата до възлагането на нова 
концесия, обикновено не следва да се 
третира като съществена промяна в 
първоначалната концесия. Въпреки 
това концедентът и концесионерът 
се въздържат, малко преди крайния 
срок на договора, да пристъпват към 
удължаване, мотивирано с 
инвестиции, които не са абсолютно 
необходими за изпълнението на 
концесията и които се реализират 
само с цел продължаване на нейния 
срок. 

Or. fr

Обосновка

В съответствие с изменението към член 42.
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Изменение 369
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Съображение 34а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34а) Тъй като концесиите често 
представляват дългосрочни договори, 
от особено значение за оценката на 
тяхната стойност е всеки път, 
когато се налага извършването на 
такава оценка, да се пристъпва към 
актуализиране на съответните 
количествени данни. Само по такъв 
начин правният подход може да 
постигне пълно съответствие с 
икономическата и финансовата 
действителност на договора за 
концесия. 

Or. fr

Обосновка

Привеждане в съответствие с измененията на членовете.

Изменение 370
Françoise Castex

Предложение за директива
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Възлагащите органи и 
възложителите могат да се сблъскат 
с външни условия, които не са могли да 
предвидят, когато са възлагали
концесията. В такъв случай е 
необходима определена степен на 
гъвкавост за приспособяване на 
концесията към тези обстоятелства без 
нова процедура по възлагане. Под 
обстоятелства, които един 

(35) Възможно е концедентът да бъде 
изправен пред външни условия, които 
не е могъл да предвиди, когато е 
възлагал концесията. В такъв случай 
той трябва да разполага с определена 
степен на гъвкавост за приспособяване 
на концесията към тези обстоятелства 
без нова процедура по възлагане.
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добросъвестен концедент не би могъл 
да предвиди, се разбират 
обстоятелства, които не биха могли 
да бъдат предвидени въпреки 
разумната и старателната 
подготовка за първоначалното 
възлагане от негова страна, вземайки 
предвид средствата на негово 
разположение, естеството и 
характеристиките на конкретния 
проект, добрите практики в 
областта и необходимостта да се 
осигури подходящо съотношение 
между ресурсите, изразходвани за 
подготовка на възлагането, и 
неговата предвидима стойност. Това 
обаче не може да бъде валидно в 
случаи, когато дадена промяна води до 
изменение на естеството на 
цялостната обществена поръчка, 
например ако строителството, 
доставките или услугите, които 
следва да бъдат осигурени, се 
заместват с нещо различно или се 
прави основна промяна в типа на 
обществената поръчка, тъй като при 
това положение може хипотетично 
да се очаква отражение върху 
резултата.

Or. fr

Изменение 371
Heide Rühle

Предложение за директива
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) В съответствие с принципите за 
равнопоставеност и прозрачност 
спечелилият участник не следва да бъде 
заменян с друг икономически оператор 
без концесията да бъде отново 
подложена на конкуренция. 

(36) В съответствие с принципите за 
равнопоставеност и прозрачност 
спечелилият участник не следва да бъде 
заменян с друг икономически оператор 
без концесията да бъде отново 
подложена на конкуренция. 
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Спечелилият участник, изпълняващ 
концесията, може обаче да претърпи 
определени структурни промени в 
процеса на изпълнение на концесията 
като чисто вътрешни реорганизации, 
сливане, вливане и придобиване или 
процедура по несъстоятелност или да 
бъде заменен въз основа на клауза в 
договора, известна на всички участници, 
и в съответствие с принципите на 
равнопоставеност и прозрачност. Такива 
структурни промени не следва 
автоматично да изискват нови 
процедури по възлагане за всички 
концесии, изпълнявани от това 
предприятие.

Спечелилият участник, изпълняващ 
концесията, може обаче да претърпи 
определени структурни промени в 
процеса на изпълнение на концесията 
като чисто вътрешни реорганизации, 
сливане, вливане и придобиване или 
процедура по несъстоятелност или да 
бъде заменен въз основа на клауза в 
договора, известна на всички участници, 
и в съответствие с принципите на 
равнопоставеност и прозрачност. Такива 
структурни промени не следва да 
изискват нови процедури по възлагане 
за всички концесии, изпълнявани от 
това предприятие.

Or. en

Изменение 372
Françoise Castex

Предложение за директива
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) В съответствие с принципите за 
равнопоставеност и прозрачност 
спечелилият участник не следва да бъде 
заменян с друг икономически оператор,
без концесията да бъде отново 
подложена на конкуренция. 
Спечелилият участник, изпълняващ 
концесията, може обаче да претърпи 
определени структурни промени в 
процеса на изпълнение на концесията 
като чисто вътрешни реорганизации, 
сливане, вливане и придобиване или 
процедура по несъстоятелност или да 
бъде заменен въз основа на клауза в 
договора, известна на всички участници, 
и в съответствие с принципите на 
равнопоставеност и прозрачност. Такива 
структурни промени не следва 
автоматично да изискват нови 

(36) В съответствие с принципите за 
равнопоставеност и прозрачност 
спечелилият участник не следва да бъде 
заменян с друг икономически оператор,
без концесията да бъде отново 
подложена на конкуренция. 
Спечелилият участник, изпълняващ 
концесията, може обаче да претърпи 
определени структурни промени в 
процеса на изпълнение на концесията 
или да бъде заменен въз основа на 
клауза в договора, известна на всички 
участници, и в съответствие с 
принципите на равнопоставеност и 
прозрачност. Такива структурни 
промени не следва автоматично да 
изискват нови процедури по възлагане 
за всички концесии, изпълнявани от 
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процедури по възлагане за всички 
концесии, изпълнявани от това 
предприятие.

това предприятие.

Or. fr

Изменение 373
Lara Comi

Предложение за директива
Съображение 37а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

37а. В съответствие със съдебната 
практика на Съда на Европейския 
съюз, настоящата директива се 
прилага за концесиите, възложени 
след влизането ѝ в сила.

Or. it

Изменение 374
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) На Комисията следва да се даде 
правото да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
по отношение на редица несъществени 
елементи на настоящата директива с цел 
приспособяване към бързите технически 
и икономически промени. Всъщност 
техническите данни и характеристики 
на устройствата за приемане по 
електронен път следва да бъдат 
поддържани актуални според 
развитието на техниката и 
административните нужди; необходимо 

(38) На Комисията следва да се даде 
правото да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
по отношение на редица несъществени 
елементи на настоящата директива с цел 
приспособяване към бързите технически 
и икономически промени. Всъщност 
техническите данни и характеристики 
на устройствата за приемане по
електронен път следва да бъдат 
поддържани актуални според 
развитието на техниката и 
административните нужди; необходимо 
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е също да се даде право на Комисията да 
въвежда задължителни технически 
стандарти за електронните съобщения, 
за да се осигури оперативна 
съвместимост на техническите формати, 
процеси и съобщения в процедурите по 
възлагане на концесия с използване на 
електронни съобщителни средства, 
отчитайки развитието на техниката и 
административните нужди. Също така 
списъкът на законодателните актове на 
Съюза, с които се въвеждат общи 
методологии за изчисляване на 
разходите през жизнения цикъл, следва 
да бъде бързо адаптиран, за да бъдат 
включени мерките, приемани на 
секторна основа. За да се отговори на 
тези потребности, на Комисията следва 
да се даде право да актуализира списъка 
на законодателните актове, 
включително на методологиите за 
определяне на разходите през жизнения 
цикъл.

е също да се даде право на Комисията да 
въвежда задължителни технически 
стандарти за електронните съобщения, 
като например представянето на 
триизмерни цифрови визуализации в 
офертите за концесия за 
строителство, за да се осигури 
оперативна съвместимост на 
техническите формати, процеси и 
съобщения в процедурите по възлагане 
на концесия с използване на електронни 
съобщителни средства, отчитайки 
развитието на техниката и 
административните нужди. Също така 
списъкът на законодателните актове на 
Съюза, с които се въвеждат общи 
методологии за изчисляване на 
разходите през жизнения цикъл, следва 
да бъде бързо адаптиран, за да бъдат 
включени мерките, приемани на 
секторна основа. За да се отговори на 
тези потребности, на Комисията следва 
да се даде право да актуализира списъка 
на законодателните актове, 
включително на методологиите за 
определяне на разходите през жизнения 
цикъл.

Or. en

Обосновка

Цифровите триизмерни визуализации са основни инструменти, които дават 
възможност на възлагащите органи да подобрят вземането на решения при 
проектиране, изпълнение и експлоатация на обществени поръчки за строителство. 
Няколко държави членки вече изискват от оферентите да предоставят оперативно 
съвместими триизмерни цифрови визуализации.

Изменение 375
Heide Rühle

Предложение за директива
Съображение 39
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) За да бъде осигурена достатъчна 
съдебна защита за кандидатите и 
участниците в процедурите по 
възлагане на концесия и за да бъде 
задействано прилагането на 
правилата на настоящата директива 
и на принципите на Договора, 
разпоредбите на Директива 
89/665/EИО на Съвета относно 
координирането на законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби, отнасящи се до 
прилагането на производства по 
обжалване при възлагането на 
обществени поръчки за доставки и за 
строителство, и Директива 
92/13/ЕИО на Съвета относно 
координирането на законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби относно прилагането на 
правилата на Общността по 
възлагане на обществени поръчки на 
субекти, извършващи дейност във 
водния, енергийния, транспортния и 
телекомуникационния сектор13, 
следва да важат и по отношение на 
концесиите за услуги и концесиите за 
строителство, възлагани от 
възлагащи органи и възложители. 
Следователно Директиви 89/665/ЕИО 
и 92/13/ЕИО трябва да бъдат 
съответно изменени.

заличава се

Or. en

Изменение 376
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Съображение 39
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) За да бъде осигурена достатъчна 
съдебна защита за кандидатите и 
участниците в процедурите по 
възлагане на концесия и за да бъде 
задействано прилагането на 
правилата на настоящата директива 
и на принципите на Договора, 
разпоредбите на 
Директива 89/665/EИО на Съвета 
относно координирането на 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
отнасящи се до прилагането на 
производства по обжалване при 
възлагането на обществени поръчки 
за доставки и за строителство, и 
Директива 92/13/ЕИО на Съвета 
относно координирането на 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби 
относно прилагането на правилата 
на Общността по възлагане на 
обществени поръчки на субекти, 
извършващи дейност във водния, 
енергийния, транспортния и 
телекомуникационния сектор, следва 
да важат и по отношение на 
концесиите за услуги и концесиите за 
строителство, възлагани от 
възлагащи органи и възложители. 
Следователно Директиви 89/665/ЕИО 
и 92/13/ЕИО трябва да бъдат 
съответно изменени.

заличава се

Or. de

Обосновка

По отношение на договори със сложността на концесиите прилагането на 
директивите относно средствата за производствата по обжалване (Директиви 
89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО) не би било пропорционално. С изменението препоръките към 
държавите членки следва да се обяснят със съдебната практика на Съда на ЕС, 
който в своето решение по дело C-324/98 единствено задължава държавите членки да 
разрешат проверка във връзка с въпроса относно безпристрастното провеждане на 
процеса по възлагане.
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Изменение 377
Werner Kuhn

Предложение за директива
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) За да бъде осигурена достатъчна 
съдебна защита за кандидатите и 
участниците в процедурите по 
възлагане на концесия и за да бъде 
задействано прилагането на 
правилата на настоящата директива 
и на принципите на Договора, 
разпоредбите на 
Директива 89/665/EИО на Съвета 
относно координирането на 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
отнасящи се до прилагането на 
производства по обжалване при 
възлагането на обществени поръчки 
за доставки и за строителство, и 
Директива 92/13/ЕИО на Съвета 
относно координирането на 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби 
относно прилагането на правилата 
на Общността по възлагане на 
обществени поръчки на субекти, 
извършващи дейност във водния, 
енергийния, транспортния и 
телекомуникационния сектор, следва 
да важат и по отношение на 
концесиите за услуги и концесиите за 
строителство, възлагани от 
възлагащи органи и възложители. 
Следователно Директиви 89/665/ЕИО 
и 92/13/ЕИО трябва да бъдат 
съответно изменени.

заличава се

Or. de
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Изменение 378
Heide Rühle

Предложение за директива
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Съгласно правото на Съюза в 
областта на обществените поръчки 
държавите членки трябва постоянно 
и системно да следят за 
изпълнението и действието на тези 
правила, за да гарантират ефикасно и 
еднакво прилагане на правото на 
Съюза. Затова, ако държава членка 
възложи на даден национален орган 
наблюдението, изпълнението и 
контрола върху обществените 
поръчки, този орган може да носи 
същата отговорност по отношение 
на концесиите. Единен орган, на 
който са възложени комплексни 
задачи, следва да има поглед върху 
свързаните с прилагането основни 
трудности и да предложи подходящи 
решения на проблеми от структурно 
естество. Този орган може също така 
да изрази незабавно впечатление 
относно действието на политиката 
и евентуалните слабости на 
националното законодателство и 
практика, като така допринесе за 
бързото намиране на решения и 
подобряване на процедурите по 
възлагане на концесии.

заличава се

Or. en

Изменение 379
Françoise Castex

Предложение за директива
Съображение 44а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(44а) Настоящата директива не 
засяга правомощията на държавите 
членки да предоставят, определят и 
организират задачата във връзка с 
обществена услуга, съгласно протокол 
№ 29 към Договорите за системата 
на публичното радиоразпръскване в 
държавите членки.

Or. fr

Изменение 380
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящата директива се определят 
правилата във връзка с процедурите за 
обществените поръчки от възлагащи 
органи и възложители по отношение на 
концесии, чиято стойност е изчислена 
като не по-ниска от праговете, 
определени в член 5.

1. С настоящата директива се определят 
правилата във връзка с процедурите за 
обществените поръчки от възлагащи 
органи и възложители по отношение на 
концесии, чиято стойност е изчислена 
като не по-ниска от праговете, 
определени в член 5 от един от 
следните участници:

2. Настоящата директива се прилага 
по отношение придобиването на 
строителство или услуги, 
включително доставки, които са 
свързани с предмета на концесията, 
от икономически оператори, избрани 
от някой от следните:
а) възлагащи органи, независимо дали 
строителството или услугите, 
включително свързаните с тях 
доставки, са предназначени за 
обществена цел;

а) възлагащи органи;

б) възложители, при условие че 
строителството или услугите,
включително свързаните с тях 

б) възложители, при условие че 
строителството или услугите са 
предназначени за извършване на една от 
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доставки, са предназначени за 
извършване на една от дейностите, 
посочени в приложение III.

дейностите, посочени в приложение III.

Or. en

Изменение 381
Liisa Jaakonsaari

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Настоящата директива признава 
принципа на свободното управление 
на възлагащите органи и 
възложителите в съответствие с 
Договорите. Възложителите ще 
имат свободата да решават кой е 
най-добрият начин за предоставяне, 
организиране и изпълнение на 
строителството и предлагането на 
услугите, за които отговарят, в 
съответствие със законодателните 
разпоредби и методите, които 
считат за най-ефективни за 
гарантирането на високо равнище на 
качество, безопасност, достъпност и 
равнопоставеност, както и за 
насърчаването на всеобщ достъп и на 
потребителските права в сферата на 
обществените услуги.

Or. en

Изменение 382
Marc Tarabella

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

1а. Настоящата директива не засяга 
правото на публичните органи на 
всички равнища да вземат решения за 
това дали, как и в каква степен те 
самите желаят да изпълняват 
задачите във връзка с обществена 
услуга. Публичните органи могат да 
изпълняват задачи във връзка с 
обществена услуга, като използват 
собствени средства, без да трябва да 
прибягват до външни икономически 
оператори. Те могат да извършват 
това в сътрудничество с други 
публични органи.

Or. fr

Изменение 383
Liisa Jaakonsaari

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Подробностите на концесионните 
договори, включително прехвърлянето 
на оперативния риск и извършването 
в крайна сметка на плащания от 
възложителя на икономическия 
оператор, се оповестяват и 
подлежат на контрол.
Всички последващи изменения в 
договора също се оповестяват.
Държавите членки гарантират 
оповестяването на периодичната 
оценка на изпълнението на 
концесиите.
Държавите членки гарантират, че за 
концесионните договори за 
обществени услуги важат същите 
изисквания за прозрачност и публичен 



AM\916800BG.doc 141/199 PE496.581v03-00

BG

контрол, както и за публично 
предоставяните услуги.

Or. en

Изменение 384
Herbert Dorfmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) възлагащи органи, независимо дали 
строителството или услугите, 
включително свързаните с тях 
доставки, са предназначени за 
обществена цел;

a) възлагащи органи;

Or. it

Обосновка

Изменението произтича от факта, че едва ли, като се има предвид структурата на 
концесионния договор, насочена към прехвърляне към концесионера на оперативния 
риск на дадено строителство или услуга, може да се случи концесионни договори, 
сключени от възлагащите органи за строителство, услуги или доставки, да не бъдат 
предназначени за задоволяване, пряко или косвено, на обществен (или общ) интерес.

Изменение 385
Werner Kuhn

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Настоящата директива не се 
прилага, когато възлагащ орган 
изпълнява възложените му задачи от 
обществен интерес със свои 
собствени средства или в 
сътрудничество с други възлагащи 
органи.
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Or. de

Изменение 386
Pier Antonio Panzeri

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Настоящата директива не засяга 
условията за наемане на работа, 
включително законите, правилата и 
стандартите, отнасящи се за 
околната среда, безопасните и 
здравословните условия на труд, 
социалната и трудовата политика, 
които закони, правила и стандарти 
са залегнали в законодателството на 
Съюза и в националното 
законодателство и колективните 
споразумения, приложими за 
мястото, където се извършват 
строителните дейности, услуги и 
доставки;

Or. en

Изменение 387
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Настоящата директива урежда 
правилата за възлагане на концесии. 
Следователно и двете директиви —
относно възлагане на обществени 
поръчки и относно възлагане на 
обществени поръчки от 
възложители, извършващи дейност 
във водоснабдяването, енергетиката, 
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транспорта и пощенските услуги, не 
се прилагат за концесиите, 
определени в настоящата директива.

Or. en

Изменение 388
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Настоящата директива се 
прилага в съответствие с членове 36, 
51, 52, 62 и 346 от ДФЕС.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е част от пакет, чиято цел е да гарантира, че няма 
припокриване между настоящата директива и директивата относно 
координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, 
доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и 
сигурността (2009/81/ЕО), както и на съответните приложими членове от Договора.

Изменение 389
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. По отношение на процедурите на 
възлагащите органи или 
възложителите при възлагането на 
концесии съгласно член 1, параграф 1 
се прилагат изключително условията 
на настоящата директива. 
Разпоредбите на директивата 
относно възлагане на обществени 
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поръчки и на директивата относно 
възлагане на обществени поръчки от 
възложители, извършващи дейност 
във водоснабдяването, енергетиката, 
транспорта и пощенските услуги, не 
се прилагат по отношение на 
концесии съгласно параграф 1, дори и 
по съответстващ начин.

Or. de

Обосновка

Директивата за възлагане на договори за концесия следва да съдържа окончателни 
разпоредби. Не следва да се стига до прилагане, произтичащо от директивата 
относно възлагане на обществени поръчки или директивата относно възлагане на 
обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, 
енергетиката, транспорта и пощенските услуги.

Изменение 390
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Настоящата директива не се 
прилага, когато възлагащ орган 
изпълнява възложените му задачи от 
обществен интерес със свои 
собствени средства или в 
сътрудничество с други възлагащи 
органи.

Or. de

Обосновка

Формулировката произтича от съдебната практика на Съда на ЕС по дела C-324/07 
(Coditel Brabant, параграфи 48 и 49) и C 480/06 (Stadtreinigung Hamburg, параграф 45).

Изменение 391
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Настоящата директива не засяга 
правото на публичните органи на 
всички равнища да решат дали да 
извършат обществено строителство 
или услуги сами, като използват 
вътрешните си ресурси, без да са 
задължени да възлагат концесии на 
външни икономически оператори. 
Тези задачи могат да се извършват в 
сътрудничество с други публични 
възлагащи органи.

Or. en

Изменение 392
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Настоящата директива не се 
прилага за актове или договори, 
посредством които държавата или 
публичен орган или дружество 
предоставя на икономически 
оператор правото да експлоатира 
някои обществени достояния или 
ресурси, когато или държавата, или 
публичният орган или дружество 
установи:
a) общи условия за упражняването на 
стопанска дейност, без при това да се 
превръща в бенефициер на определено 
строителство или услуги, 
предоставени от икономически 
оператор; или
б) условия за експлоатация на някои 
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обществени достояния или ресурси, 
като например договори за аренда на 
земя. Във връзка с това не е от 
съществено значение фактът, че при 
експлоатацията на публични блага 
или собственост не могат да се 
извършват дейности с цел тяхното 
подобряване или осигуряването на 
инфраструктура, дотолкова, 
доколкото стопанската дейност, 
извършвана от оператора, остава 
водеща при изпълнението на 
строителните дейности.

Or. en

Обосновка

Съображение 6 от настоящата директива изключва от приложното ѝ поле 
договорите, сключени между държавата или публичните органи и предприятията, 
които просто позволяват на последните да извършват стопанска дейност съгласно 
определени регламентирани изисквания, или им разрешават да използват държавни 
имоти или достояние. Това е типично за много европейски пристанища, където 
държавата притежава земята и инфраструктурата, използвана от пристанищните 
оператори. Подобно е и положението с концесиите на крайбрежните държавни 
имоти с цел туризъм и развлечение.

Изменение 393
Lara Comi

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Настоящата директива се 
прилага за концесиите, които ще 
бъдат сключени след влизането ѝ в 
сила.

Or. it

Изменение 394
Evelyne Gebhardt
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Настоящата директива се 
прилага, без да се засяга: 
а) трудовото право или всяка законова 
или договорна разпоредба относно 
условията на заетост, условията на 
труд, включително здравословните и 
безопасни условия на работното 
място, и отношенията между 
работодатели и работници, които 
държавите членки прилагат в 
съответствие с националното право, 
съобразявайки се с правото на 
Общността. По същия начин 
настоящата директива не засяга 
законодателството на държавите 
членки в сферата на общественото 
осигуряване;
б) упражняването на основни права, 
както са признати от правото на 
държавите членки и правото на 
Общността. Тя не засяга и правото 
да се договарят, сключват и прилагат 
колективни споразумения и да се 
предприемат индустриални действия 
в съответствие с националното 
право и практики, които са 
съобразени с правото на Общността;
в) свободата на държавите членки да 
определят, в съответствие с правото 
на Общността, какво за тях са услуги 
от общ икономически интерес, как се 
организират и финансират такива 
услуги, в съответствие с правилата 
за държавните помощи, и какви 
специфични задължения следва да 
важат за тях.

Or. de
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Изменение 395
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Настоящата директива не се 
прилага към, нито косвено засяга
услугите от общ икономически 
интерес, както е определено от 
държавите членки. Разпоредбите на 
настоящата директива при всички 
положения запазват ролята на 
услугите от общ икономически 
интерес, по-специално за насърчаване 
на социалното и териториалното 
сближаване.

Or. en

Обосновка

В съответствие с член 14 от ДФЕС и протокол 26 към него, от съществено значение 
е цялостното запазване на задачите от общ интерес, включително на правния 
статут на доставчиците (били те публични или частни), тяхното финансиране, 
задължения и структура. Услугите от общ (икономически) интерес следва изцяло да 
се изключат и по никакъв начин да не се засягат от настоящата директива.

Изменение 396
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1а
Принцип на административна 

автономия на публичните органи
Настоящата директива признава 
принципа на административна 
автономия на възлагащите органи и 
възложителите в съответствие с 
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Договорите. Последните ще 
разполагат със свободата да решават 
кой е най-добрият начин за 
предоставяне, организиране и 
управление на изпълнението на 
строителството и на 
предоставянето на услугите, за 
които отговарят, в съответствие със 
законодателните договорености и 
методите, които считат за най-
ефективни за гарантирането на 
високо равнище на качество, 
безопасност, достъпност и 
равнопоставеност, както и за 
насърчаването на всеобщ достъп и на 
потребителските права в сферата на 
обществените услуги.

Or. en

Изменение 397
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1a
Принцип на административна 

автономия на публичните органи
Настоящата директива признава 
принципа на административна 
автономия на възлагащите органи и 
на възложителите в съответствие с 
принципа на субсидиарност на Съюза 
и действащото национално 
законодателство. Последните 
разполагат със свободата, при 
прилагане на правния режим на 
съответните държави членки, да 
определят начина на управление, 
който да изберат по отношение на 
изпълнението на строителни работи 
или предоставянето на услуги, или 
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дали по смисъла на настоящата 
директива да изпълняват 
строителни работи или да 
предоставят услуги пряко или чрез 
трети лица. 

Or. de

Обосновка

Потвърждение на факта, че директивата не се намесва в принципа на свободно 
управление на публичните органи и не дава предписания на държавите членки или на 
публичните органи относно това дали дадена услуга да бъде предоставена от 
държавата или от трети страни. Този принцип се прилага по-специално също и по 
отношение на чувствителните области на предоставянето на услуги от общ интерес 
или от общ икономически интерес.

Изменение 398
Pier Antonio Panzeri

Предложение за директива
Член 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1а
Принцип на административна

автономия на публичните органи
1. Настоящата директива признава 
принципа на административна 
автономия на възлагащите органи и 
възложителите в съответствие с 
Договорите на ЕС. Последните ще 
разполагат със свободата да решават 
кой е най-добрият начин за 
предоставяне, организиране и 
управление на изпълнението на 
строителството и на 
предоставянето на услугите, за 
които отговарят, в съответствие със 
законодателните договорености и 
методите, които считат за най-
ефективни за гарантирането на 
високо равнище на качество, 
безопасност, достъпност и 
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равнопоставеност, както и за 
насърчаването на всеобщ достъп и на 
потребителските права в сферата на 
обществените услуги.
2. Настоящата директива не засяга 
свободата на държавите членки да 
определят, в съответствие с правото 
на Съюза, какво за тях са услуги от 
общ икономически интерес, как се 
организират и финансират такива 
услуги, в съответствие с правилата 
за държавните помощи, и какви 
специфични задължения следва да 
важат за тях.

Or. en

Изменение 399
Françoise Castex

Предложение за директива
Член 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1a
Принцип на административна 

автономия на публичните органи
Настоящата директива признава 
принципа на административна 
автономия на възлагащите органи и 
възложителите в съответствие с 
действащото национално 
законодателство. Последните 
разполагат със свободата да решават 
кой е най-добрият начин за 
управление на изпълнението на 
строителните работи и 
предоставянето на услугите, за 
които отговарят, в съответствие с 
правния режим и методите, които 
считат за най-ефективни.
Съгласно член 14 от Договора за 
функционирането на Европейския 
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съюз и протокол № 26 към него, 
настоящата директива няма за 
предмет, нито за цел да наложи 
специфична правна форма на 
съответните публични органи.

Or. fr

Изменение 400
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1б
Принцип на прозрачност на 

публичните органи
Подробностите на концесионните 
договори, включително прехвърлянето 
на оперативния риск и извършването 
в крайна сметка на плащания от 
възложителя на икономическия 
оператор, се оповестяват и 
подлежат на контрол. 
Всички последващи изменения в 
договора също се оповестяват.
Държавите членки гарантират 
оповестяването на периодичната 
оценка на изпълнението на 
концесиите.
Държавите членки гарантират, че за 
концесионните договори за 
обществени услуги важат същите 
изисквания за прозрачност и публичен 
контрол, както и за публично 
предоставяните услуги. 

Or. en
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Изменение 401
Pier Antonio Panzeri

Предложение за директива
Член 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1б
Принцип на прозрачност на 

публичните органи
Подробностите на концесионните 
договори, включително прехвърлянето 
на оперативния риск и извършването 
в крайна сметка на плащания от 
възложителя на икономическия 
оператор, се оповестяват и 
подлежат на контрол. 
Всички последващи изменения в 
договора също се оповестяват.
Държавите членки гарантират 
оповестяването на периодичната 
оценка на изпълнението на 
концесиите.

Or. en

Изменение 402
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 2 - параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „обществена концесия за 
строителство“ означава възмезден 
договор, сключен в писмена форма 
между един или повече икономически 
оператори и един или повече 
възлагащи органи, който има за 
предмет изпълнение на строителни 
работи, при които възнаграждението 
за строителните работи, които ще 

(2) „концесия за строителство“означава 
възмезден договор, сключен в писмена 
форма, чрез който един или повече 
възлагащи органи или възложители
възлагат изпълнението на строителни 
работи на един или повече 
икономически оператори, като 
възнаграждението за това делегиране 
се състои или само от правото да се 
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се извършат, се състои или само от 
правото да се експлоатират строежите, 
предмет на договора, или от това право 
в съчетание с възнаграждение.

експлоатират строежите, предмет на
договора, или от това право в съчетание 
с възнаграждение.

Or. en

Изменение 403
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 2 — параграф 1 — точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „обществена концесия за 
строителство“ означава възмезден 
договор, сключен в писмена форма 
между един или повече икономически 
оператори и един или повече възлагащи 
органи, който има за предмет 
изпълнение на строителни работи,
при които възнаграждението за
строителните работи, които ще се 
извършат, се състои или само от 
правото да се експлоатират строежите, 
предмет на договора, или от това право 
в съчетание с възнаграждение.

(2) а) „концесия за строителство“ 
означава възмезден договор, сключен в 
писмена форма, чрез който един или 
повече възлагащи органи или 
възложители възлагат изпълнението 
на строителни работи на един или 
повече икономически оператори, като
възнаграждението за това делегиране 
се състои или само от правото да се 
експлоатират строежите, предмет на 
договора, или от това право в съчетание 
с възнаграждение;

б) „концесия за услуги“ означава 
възмезден договор, сключен в писмена 
форма, чрез който един или повече 
възлагащи органи или възложители 
възлагат управлението на услуга на
един или повече икономически 
оператори, като възнаграждението 
за това делегиране се състои или само 
от правото да се експлоатира
услугата, предмет на договора, или от 
това право в съчетание с 
възнаграждение.
Правото да се експлоатират 
строежите или услугите по букви а) и 
б) от настоящия параграф предполага 
прехвърлянето на концесионера на 
основна част от икономическия риск, 
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свързан с експлоатацията на 
въпросните строежи и услуги, 
определен като риск от излагане на 
колебанията на пазара. Счита се, че 
концесионерът е поел основна част 
от свързания с експлоатацията риск, 
когато при нормални условия на 
експлоатация не му е гарантирано, че 
ще си възвърне направените 
инвестиции и разходи по 
експлоатацията на строежите или 
услугите, които са предмет на 
концесията.

Or. fr

Обосновка

Изясняване на изменение 44 на докладчика: концесията за строителство и концесията 
за услуги първоначално не предполагат непременно наличието на отговорност от 
страна на възлагащия орган или възложителя (напр. изграждането и управлението на 
паркинг). Изясняване относно приложимостта на определението за „правото да се 
експлоатират строежите или услугите“ спрямо концесиите за строителство и 
концесиите за услуги, а не единствено спрямо концесиите за услуги.

Изменение 404
Liisa Jaakonsaari

Предложение за директива
Член 2 - параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „обществена концесия за 
строителство“ означава възмезден 
договор, сключен в писмена форма 
между един или повече икономически 
оператори и един или повече 
възлагащи органи, който има за 
предмет изпълнение на строителни
работи, при които възнаграждението за 
строителните работи, които ще се 
извършат, се състои или само от 
правото да се експлоатират строежите, 
предмет на договора, или от това право 
в съчетание с възнаграждение.

(2) а) „концесия за 
строителство“означава възмезден 
договор, сключен в писмена форма, чрез 
който един или повече възлагащи 
органи или възложители възлагат
изпълнението на строителни работи на 
един или повече икономически 
оператори, като възнаграждението за 
това делегиране се състои или само от 
правото да се експлоатират строежите, 
предмет на договора, или от това право 
в съчетание с възнаграждение.
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б) „концесия за услуги“ означава 
възмезден договор, сключен в писмена 
форма, чрез който един или повече 
възлагащи органи или възложители 
възлагат управлението на услуга, за 
която отговарят, на един или повече 
икономически оператори, като 
възнаграждението за това делегиране 
се състои само от правото да се 
експлоатира услугата, предмет на 
договора, или от това право в 
съчетание с възнаграждение.
Правото да се експлоатират 
строежите или услугите предполага 
прехвърлянето на концесионера на 
съществена част от икономическия 
риск при експлоатирането на тези 
строежи или услуги, определен като 
риск от излагане на колебанията на 
пазара и в чийто обхват попадат 
рискът, свързан с търсенето и 
рискът, свързан с наличността. 
Счита се, че концесионерът е поел 
съществения оперативен риск, когато 
при нормални условия на 
експлоатация и съгласно 
разпоредбите на договора не му е 
гарантирано, че ще си възвърне 
направените инвестиции и разходи по 
експлоатацията на строежите или 
услугите, които са предмет на 
концесията.

Or. en

Изменение 405
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 2 — параграф 1 — точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „обществена концесия за 
строителство“ означава възмезден 

(2) а) „концесия за строителство“ 
означава възмезден договор, сключен в 
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договор, сключен в писмена форма 
между един или повече икономически 
оператори и един или повече
възлагащи органи, който има за 
предмет изпълнение на строителни 
работи, при които възнаграждението
за строителните работи, които ще 
се извършат, се състои или само от 
правото да се експлоатират строежите, 
предмет на договора, или от това право 
в съчетание с възнаграждение.

писмена форма, чрез който един или 
повече възлагащи органи или 
възложители възлагат 
отговорността за изпълнението на 
строителни работи, за които 
отговарят, на един или повече 
икономически оператори, като
възнаграждението за това делегиране
се състои или само от правото да се 
експлоатират строежите, предмет на 
договора, или от това право в съчетание 
с възнаграждение;

Or. fr

Обосновка

Редакционно приспособяване към контекста на концесиите.

Изменение 406
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „концесия за услуги“ означава 
възмезден договор, сключен в писмена 
форма, чрез който един или повече 
възлагащи органи или възложители 
възлагат управлението на услуга, за 
която отговарят, на един или повече 
икономически оператори, като 
възнаграждението за това делегиране 
се състои или само от правото да се 
експлоатира услугата, предмет на 
договора, или от това право в 
съчетание с възнаграждение.
Правото да се експлоатират 
строежите или услугите предполага 
прехвърлянето на концесионера на 
съществена част от икономическия 
риск, свързан с експлоатацията на 
въпросните строежи и услуги, 
определен като риск от излагане на 
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колебанията на пазара, без значение 
дали става дума за рискове, свързани с 
предлагането или с търсенето. Счита 
се, че концесионерът е поел основна 
част от свързания с експлоатацията 
риск, когато при нормални условия на 
експлоатация не му е гарантирано, че 
ще си възвърне направените 
инвестиции и разходи по 
експлоатацията на строежите или 
услугите, които са предмет на 
концесията.

Or. fr

Обосновка

Редакционно приспособяване и въвеждане на понятието за прехвърляне на 
„съществена част“ от риска, по-често използвано от „основна част от риска“.

Изменение 407
Pier Antonio Panzeri

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) а) „концесия за 
строителство“означава възмезден 
договор, сключен в писмена форма, 
чрез който един или повече възлагащи 
органи или възложители възлагат 
изпълнението на строителни работи 
на един или повече икономически 
оператори, като възнаграждението 
за това делегиране се състои или само 
от правото да се експлоатират 
строежите, предмет на договора, или 
от това право в съчетание с 
възнаграждение.
б) „концесия за услуги“ означава 
възмезден договор, сключен в писмена 
форма, чрез който един или повече 
възлагащи органи или възложители 
възлагат управлението на услуга, за 
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която отговарят, на един или повече 
икономически оператори, като 
възнаграждението за това делегиране 
се състои само от правото да се 
експлоатира услугата, предмет на 
договора, или от това право в 
съчетание с възнаграждение.
Правото да се експлоатират 
строежите или услугите предполага 
прехвърлянето на концесионера на 
съществения икономически риск при 
експлоатирането на тези строежи 
или услуги, определен като риск от 
излагане на колебанията на пазара и в 
чийто обхват попадат рискът, 
свързан с търсенето и рискът, 
свързан с наличността. Счита се, че 
концесионерът е поел съществения 
оперативен риск, когато при 
обичайни условия на експлоатация и 
съгласно разпоредбите на договора не 
му е гарантирано, че ще си възвърне 
направените инвестиции и разходи по 
експлоатацията на строежите или 
услугите, които са предмет на
концесията.

Or. en

Изменение 408
Sirpa Pietikäinen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) „концесия за услуги“ означава 
възмезден договор, сключен в писмена 
форма, чрез който един или повече 
възлагащи органи или възложители 
възлагат управлението на услуга, за 
която отговарят, на един или повече 
икономически оператори, като 
възнаграждението за това делегиране 
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се състои само от правото да се 
експлоатира услугата, предмет на 
договора, или от това право в 
съчетание с възнаграждение.
Правото да се експлоатират 
строежите или услугите предполага 
прехвърлянето на концесионера на 
съществения икономически риск при 
експлоатирането на тези строежи 
или услуги, определен като риск от 
излагане на колебанията на пазара и в 
чийто обхват попадат рискът, 
свързан с търсенето и рискът, 
свързан с наличността. Счита се, че 
концесионерът е поел съществения 
оперативен риск, когато при 
обичайни условия на експлоатация и 
съгласно разпоредбите на договора не 
му е гарантирано, че ще си възвърне 
направените инвестиции и разходи по 
експлоатацията на строежите или 
услугите, които са предмет на 
концесията.

Or. en

Изменение 409
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 2 - параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „концесия за строителство“ 
означава възмезден договор, сключен в 
писмена форма между един или 
повече икономически оператори и 
един или повече възложители, който 
има за предмет изпълнение на 
строителни работи, при които 
възнаграждението за строителните 
работи, които ще се извършат, се 
състои или само от правото да се 
експлоатират строежите, предмет 

заличава се
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на договора, или от това право в 
съчетание с възнаграждение.

Or. en

Изменение 410
Josef Weidenholzer

Предложение за директива
Член 2 - параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „концесия за строителство“ 
означава възмезден договор, сключен в 
писмена форма между един или 
повече икономически оператори и 
един или повече възложители, който 
има за предмет изпълнение на 
строителни работи, при които 
възнаграждението за строителните 
работи, които ще се извършат, се 
състои или само от правото да се 
експлоатират строежите, предмет 
на договора, или от това право в 
съчетание с възнаграждение.

заличава се

Or. en

Изменение 411
Josef Weidenholzer

Предложение за директива
Член 2 - параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) „изпълнение на строителство“ 
означава изпълнение или 
едновременно проектиране и 
изпълнение на строителни работи, 
свързани с една от дейностите, 
посочени в приложение I, или на 
строеж или реализацията независимо 

заличава се
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по какъв начин на строеж, отговарящ 
на изискванията, определени от 
възлагащия орган, упражняващ 
решаващо влияние върху вида или 
проекта на строежа.

Or. en

Изменение 412
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 2 - параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) „изпълнение на строителство“ 
означава изпълнение или едновременно 
проектиране и изпълнение на 
строителни работи, свързани с една от 
дейностите, посочени в приложение I, 
или на строеж или реализацията 
независимо по какъв начин на строеж, 
отговарящ на изискванията, определени 
от възлагащия орган, упражняващ 
решаващо влияние върху вида или 
проекта на строежа.

(5) „изпълнение на строителство“ 
означава изпълнение или едновременно 
проектиране и изпълнение на 
строителни работи, свързани с една от 
дейностите, посочени в приложение I, 
или на строеж или реализацията 
независимо по какъв начин на строеж, 
отговарящ на изискванията, определени 
от възложителя, упражняващ 
решаващо влияние върху вида или 
проекта на строежа.

Or. en

Изменение 413
Pier Antonio Panzeri

Предложение за директива
Член 2 - параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) „концесия за услуги“ означава 
възмезден договор, сключен в писмена 
форма между един или повече 
икономически оператори и един или 
повече възлагащи органи или 
възложители, който има за предмет 

заличава се
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предоставяне на услуги различни от 
тези, посочени в точки 2 и 4, при 
който възнаграждението за услугите, 
които ще се предоставят, се състои 
или само от правото да се 
експлоатират услугите, предмет на 
договора, или от това право в 
съчетание с възнаграждение.

Or. en

Изменение 414
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 2 - параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) „концесия за услуги“ означава 
възмезден договор, сключен в писмена 
форма между един или повече
икономически оператори и един или 
повече възлагащи органи или 
възложители, който има за предмет 
предоставяне на услуги различни от 
тези, посочени в точки 2 и 4, при 
който възнаграждението за услугите, 
които ще се предоставят, се състои 
или само от правото да се
експлоатират услугите, предмет на 
договора, или от това право в съчетание 
с възнаграждение.

(7) „концесия за услуги“ означава 
възмезден договор, сключен в писмена 
форма, чрез който един или повече 
възлагащи органи или възложители
възлагат предоставянето на услуга, за 
която отговарят, на един или повече 
икономически оператори, като
възнаграждението за това делегиране
се състои само или само от правото да 
се експлоатира услугата, предмет на 
договора, или от това право в съчетание 
с възнаграждение. За разлика от това, 
някои издавани от държавата 
документи, като например 
разрешения, разрешителни и лицензи, 
при които държавата или 
публичният орган урежда условията 
за извършване на стопанска дейност, 
чиято цел е предлагането на социални 
услуги и/или сключването на договори, 
чрез които възложителят 
предоставя на икономически 
оператор правото да експлоатира 
някои обществени достояния или 
ресурси, или чрез които дава 
предимство, не следва да се считат за 
концесия, дотолкова, доколкото те 
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уреждат само общите условия за 
тяхното ползване, без да превръщат 
публичния орган в получател на 
конкретни строителни дейности или 
услуги, предоставени от партньора 
изпълнител.

Or. en

Обосновка

There is still considerable lack of clarity and thus of legal certainty in the definition of 
services concessions. In any case, it must be ensured that sovereign activities like licences 
and permits or court instructions and assignments are excluded from the concept of the 
concession contract. Permission procedures of member states which are based on the point 
that all service providers which fulfil certain statutory preconditions are permitted to provide 
services irrespective of their legal structure should not be deemed a service concession 
contract. Social services are for example in some Member States carried out by independent 
providers. These independent providers – and to some extent also the measures themselves –
require a permit under social law. This permit should be excluded from the scope of the 
directive. Under the current wording, this is not clearly the case.

Изменение 415
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. „концесия за услуги“ означава 
възмезден договор, сключен в писмена 
форма между един или повече 
икономически оператори и един или 
повече възлагащи органи или 
възложители, който има за предмет 
предоставяне на услуги различни от 
тези, посочени в точки 2 и 4, при който 
възнаграждението за услугите, които ще 
се предоставят, се състои или само от 
правото да се експлоатират услугите, 
предмет на договора, или от това право 
в съчетание с възнаграждение;

7. „концесия за услуги“ означава 
възмезден договор, сключен в писмена 
форма между един или повече 
икономически оператори и един или 
повече възлагащи органи или 
възложители, който има за предмет 
предоставяне на услуги различни от 
тези, посочени в точки 2 и 4, при който 
възнаграждението за услугите, които ще 
се предоставят, се състои или само от 
правото да се експлоатират услугите, 
предмет на договора, или от това право 
в съчетание с възнаграждение. 
Процедури на държавите членки, 
които се основават на това, че всички 
доставчици на услуги, които са в 
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състояние да отговорят на 
предварително регламентираните от 
закона условия, получават разрешение 
да предоставят услуги, не са концесии 
за услуги, доколкото са спазени 
основните принципи на 
равнопоставеност, прозрачност и 
недискриминация.

Or. de

Обосновка

Изясняване на понятието за концесия за услуги. За целите на правната сигурност 
следва изрично да се изясни, че процедури, които се основават на общ и 
недискриминиращ достъп до пазара и с това предоставят достъп на всички 
доставчици на услуги, които отговарят на предварително регламентираните от 
закона условия, не принадлежат към концесиите за услуги, и то независимо от това, 
дали одобрението се дава въз основа на разрешения, лицензи или договори.

Изменение 416
Peter Simon

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. „концесия за услуги“ означава 
възмезден договор, сключен в писмена 
форма между един или повече 
икономически оператори и един или 
повече възлагащи органи или 
възложители, който има за предмет 
предоставяне на услуги различни от 
тези, посочени в точки 2 и 4, при който 
възнаграждението за услугите, които ще 
се предоставят, се състои или само от 
правото да се експлоатират услугите, 
предмет на договора, или от това право 
в съчетание с възнаграждение;

7. „концесия за услуги“ означава 
възмезден договор, сключен в писмена 
форма между един или повече 
икономически оператори и един или 
повече възлагащи органи или 
възложители, който има за предмет 
предоставяне на услуги различни от 
тези, посочени в точки 2 и 4, при който 
възнаграждението за услугите, които ще 
се предоставят, се състои или само от 
правото да се експлоатират услугите, 
предмет на договора, или от това право 
в съчетание с възнаграждение, освен 
ако става дума за обикновени 
разрешения, по-специално разрешения 
за ползване на публични блага или 
публична собственост;
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Or. de

Обосновка

Пояснение, че обикновени разрешения, като напр. договори за ползване на път, не са 
предмет на директивата.

Изменение 417
Françoise Castex

Предложение за директива
Член 2 — параграф 1 — точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) „концесия за услуги“ означава 
възмезден договор, сключен в писмена 
форма между един или повече 
икономически оператори и един или 
повече възлагащи органи или 
възложители, който има за предмет 
предоставяне на услуги различни от 
тези, посочени в точки 2 и 4, при 
който възнаграждението за услугите, 
които ще се предоставят, се състои 
или само от правото да се 
експлоатират услугите, предмет на 
договора, или от това право в съчетание 
с възнаграждение.

(7) „концесия за услуги“ означава 
възмезден договор, сключен в писмена 
форма, чрез който един или повече 
възлагащи органи или възложители
възлагат отговорността за 
управлението на услуга, за която 
отговарят, на един или повече 
икономически оператори, като
възнаграждението за това делегиране
се състои или само от правото да се 
експлоатира услугата, предмет на 
договора, или от това право в съчетание 
с възнаграждение. Правото да се 
експлоатират строежите или 
услугите предполага прехвърлянето 
на концесионера на основна част от 
икономическия риск, свързан с 
експлоатацията на въпросните 
строежи и услуги, определен като 
риск от излагане на колебанията на 
пазара. Счита се, че концесионерът е 
поел основна част от свързания с 
експлоатацията риск, когато при 
нормални условия на експлоатация не 
му е гарантирано, че ще си възвърне 
направените инвестиции и разходи по 
експлоатацията на строежите или 
услугите, които са предмет на 
концесията.

Or. fr
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Изменение 418
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 7a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. „концесия за услуги“ означава 
възмезден договор, сключен в писмена 
форма между един или повече 
икономически оператори и един или 
повече възлагащи органи или 
възложители, който има за предмет 
предоставяне на услуги, различни от 
тези, посочени в точки 2 и 4, при 
който възнаграждението за услугите, 
които ще се предоставят, се състои 
или само от правото да се 
експлоатират услугите, предмет на 
договора, или от това право в 
съчетание с възнаграждение; 
процедури на държавите членки, 
които се основават на това, че всички 
доставчици на услуги, които са в 
състояние да отговорят на 
предварително регламентираните от 
закона условия, получават разрешение 
да предоставят услуги, независимо от 
тяхната правна форма, не се считат 
за концесии за услуги, доколкото са 
спазени основните принципи на 
равнопоставеност, прозрачност и 
недискриминация; 

Or. de

Обосновка

Директивата следва изрично да изясни, че на всички потенциални доставчици на 
услуги се предоставя общо право за предоставяне на услуги и че то не попада в 
приложното поле на директивата.
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Изменение 419
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 7б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7б. „концесия за услуги“ означава 
възмезден договор, сключен в писмена 
форма между един или повече 
икономически оператори и един или 
повече възлагащи органи или 
възложители, който има за предмет 
предоставяне на услуги, различни от 
тези, посочени в точки 2 и 4, при 
който възнаграждението за услугите, 
които ще се предоставят, се състои 
или само от правото да се 
експлоатират услугите, предмет на 
договора, или от това право в 
съчетание с възнаграждение; 
разрешения или обикновеното 
разрешение за ползване на публични 
блага или публична собственост 
представляват концесии за услуги по 
смисъла на настоящата директива.

Or. de

Обосновка

Следва да се изясни, че определени области не попадат в приложното поле на 
директивата, като напр. договорите за ползване на път, които се отнасят само до 
обществени разрешения и не представляват разпоредби за обществени услуги.

Изменение 420
Pier Antonio Panzeri

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) „икономически оператор“ означава 
физическо или юридическо лице или 

(10) „икономически оператор“ означава 
физическо или юридическо лице или 



AM\916800BG.doc 169/199 PE496.581v03-00

BG

публичен орган или група от такива 
лица и/или органи, което предлага 
изпълнение на строителни работи и/или 
строеж, доставки или услуги на пазара.

публичен орган или група от такива 
лица, в това число консорциуми от 
предприятия, и/или органи, което 
предлага изпълнение на строителни 
работи и/или строеж, доставки или 
услуги на пазара.

Or. it

Изменение 421
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 2 - параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) „Електронни средства“ означава 
електронно оборудване за обработка 
(включително цифрово компресиране) и 
съхраняване на данни, които се 
предават, съобщават и получават по 
кабел, чрез радиовълни, по оптичен път 
или чрез други електромагнитни 
средства.

 (12) „Електронни средства“ означава 
електронно оборудване за обработка 
(включително цифрово компресиране) и 
съхраняване на данни, които се 
предават, съобщават и получават по 
кабел, чрез радиовълни, по оптичен път 
или чрез други електромагнитни 
средства; при концесия за 
строителство „електронни 
средства“ се отнася и до 
използването на оперативно 
съвместими триизмерни 
визуализации, включващи 
проектирането, изпълнението и 
експлоатацията на сградата или 
инфраструктурата;

Or. en

Обосновка

Това е важен инструмент, който дава възможност на възлагащите органи да 
подобрят процеса на вземане на решения и да получат най-добра стойност за 
вложените средства и ефикасност. Тази мярка ще спести пари на данъкоплатците, 
като се гарантира, че отделните варианти за проекти ще се оценяват със 
сравнителна лекота, и по-специално че спестяването на енергия и други ресурси от 
жизнения цикъл ще бъдат правилно остойностявани и сравнявани.
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Изменение 422
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 2 - параграф 1 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) „документи за концесията“ 
означава всички документи, изработени 
или цитирани от възлагащия орган или 
възложителя за описание или 
определяне на елементите на 
обществената поръчка или на 
процедурата, включително 
обявлението за поръчката, 
техническите спецификации, 
предлаганите условия на договора, 
форматите за представяне на 
документите от кандидатите и 
участниците, информация за 
общовалидните задължения и 
всякакви допълнителни документи.

(13) „документи за концесията“ 
означава всички документи, изработени 
или цитирани от възлагащия орган или 
възложителя за описание или 
определяне на елементите на договора
за концесия.

Or. en

Изменение 423
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 2 — параграф 1 — точка 13а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) „социално устойчив 
производствен процес“ означава, че 
договорът за концесия е изпълняван в 
съответствие със законите, 
правилата и стандартите за 
безопасни и здравословни условия на 
труд, социалното и трудовото право, 
особено по отношение на принципа за 
равно третиране на работното 
място. Принципът за равно 
третиране на работното място се 
отнася до спазването на 
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приложимите условия на труд, по-
специално законите, правилата и 
стандартите за безопасни и 
здравословни условия на труд, 
социалното и трудовото право, 
определени от националното 
законодателство и 
законодателството на Съюза, както 
и в колективните споразумения, 
приложими за мястото, където се 
извършават строителството, 
услугите или доставките.

Or. fr

Изменение 424
Pier Antonio Panzeri

Предложение за директива
Член 2 - параграф 1 – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) „жизнен цикъл“ означава всички 
последователни и/или взаимосвързани 
етапи, включително производство, 
транспорт, използване и поддръжка, 
през цялото съществуване на даден 
продукт или строеж или на 
предоставяне на услугата, от 
придобиване на суровините или 
производство на ресурсите до 
бракуване, разчистване и 
приключване.

(14) „характеристики на жизнения
цикъл“ са характеристики, свързани с 
всяка една част от жизнения цикъл 
на продукта или строежа, или на 
предоставяне на услугата. 
Характеристиките на жизнения 
цикъл са вложени в даден продукт
вследствие на решения, взети при 
производството или на други 
различни от потреблението етапи 
от жизнения цикъл на продукта, дори 
ако подобни характеристики не са 
видими във физическите 
характеристики или 
функционалните качества на 
получения като резултат строеж или 
услуга. Свързаните с производството 
на жизнения цикъл характеристики 
обхващат зачитането на правилата 
за екологични, безопасни и 
здравословни условия на труд, 
социалните и трудовите закони, 
както са определени в 
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международното, европейското и 
националното законодателство и по 
целесъобразност в колективните 
споразумения, приложими на 
мястото на изпълнение на строежа 
или услугата.

Or. en

Изменение 425
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

14. „жизнен цикъл“ означава всички 
последователни и/или взаимосвързани 
етапи, включително производство, 
транспорт, използване и поддръжка, 
през цялото съществуване на даден 
продукт или строеж или на 
предоставяне на услугата, от 
придобиване на суровините или 
производство на ресурсите до 
бракуване, разчистване и приключване.

14. „жизнен цикъл“ означава всички 
последователни и/или взаимосвързани 
етапи, включително производство, 
транспорт, използване и поддръжка, 
през цялото съществуване на даден 
продукт или строеж или на 
предоставяне на услугата, от 
придобиване на суровините или 
производство на ресурсите до бракуване
и разчистване.

Or. de

Обосновка

В този текст не е ясно какво конкретно се има предвид с понятието „приключване“. 
Тъй като понятието е твърде неясно, то трябва да се заличи.

Изменение 426
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 2 — параграф 1 — точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) „жизнен цикъл“ означава всички (14) „жизнен цикъл“ и „социално 
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последователни и/или взаимосвързани
стадии, в това число производство, 
транспорт, употреба и поддръжка, в 
целия период на съществуване на
продукта или строежа или на 
предоставяне на услугата, от
придобиването на суровината или 
генерирането на ресурсите до
депонирането, разчистването и 
финализирането.

устойчив производствен процес“ 
следва да определят икономически 
най-изгодната оферта на базата на 
социалните и екологични аспекти, 
като следствие от всички 
последователни и/или взаимосвързани
етапи, включително производство, 
транспорт, използване и поддръжка,
през цялото съществуване на даден 
продукт или строеж или на 
предоставяне на услугата, от
придобиване на суровините или 
производство на ресурсите до
бракуване, разчистване и 
приключване. Възлагащите органи и 
възложителите могат да използват и 
техническите спецификации или 
критерии за възлагане, за да 
минимизират вредните социални или 
екологични ефекти, както и за да 
стимулират позитивните социални и 
екологични ефекти, постигащи най-
добри резултати по отношение на 
съотношението между разходи и 
ползи.

Or. fr

Изменение 427
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 14а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) „възмездно“ означава наличието 
на взаимно обвързващи задължения, 
при които изпълнението на тези 
строителни работи или услуги е 
предмет на конкретни изисквания, 
определени от възлагащия орган или 
възложителя, чието спазване е 
правно задължително.

Or. en
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Изменение 428
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правото да се експлоатират строежите 
или услугите, както е упоменато в 
първи параграф, точки 2, 4 и 7, 
включва прехвърляне на концесионера 
на съществения оперативен риск. 
Счита се, че концесионерът е поел 
съществения оперативен риск, когато не 
му е гарантирано, че ще си възвърне 
направените инвестиции и разходи по 
експлоатацията на строежите или 
услугите, които са предмет на 
концесията.

Правото да се експлоатират строежите 
или услугите предполага 
прехвърлянето на концесионера на
икономическия риск при 
експлоатирането на тези строежи 
или услуги, определен като риск от 
излагане на колебанията на пазарна. 
Счита се, че концесионерът е поел 
съществения оперативен риск, когато
при обичайни условия на 
експлоатация не му е гарантирано, че 
ще си възвърне направените инвестиции 
и разходи по експлоатацията на 
строежите или услугите, които са 
предмет на концесията, обаче когато 
оперативният риск за някои пазари е 
ограничен от самото начало, но този 
ограничен риск е прехвърлен изцяло на 
концесионера, тези условия не 
изключват възможността 
концесията да бъде окачествявана 
като такава.

Or. en

Изменение 429
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правото да се експлоатират строежите 
или услугите, както е упоменато в първи 
параграф, точки 2, 4 и 7, включва

Правото да се експлоатират строежите 
или услугите, както е упоменато в първи 
параграф, точки 2, 4 и 7, изисква
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прехвърляне на концесионера на 
съществения оперативен риск. Счита 
се, че концесионерът е поел 
съществения оперативен риск, когато не 
му е гарантирано, че ще си възвърне 
направените инвестиции и разходи по 
експлоатацията на строежите или 
услугите, които са предмет на 
концесията.

прехвърляне на концесионера на 
съществен оперативен риск. Счита се, 
че концесионерът е поел съществения
оперативен риск, когато не му е 
гарантирано, че ще си възвърне 
направените инвестиции и разходи по 
експлоатацията на строежите или 
услугите, които са предмет на 
концесията. Когато концесията се 
предоставя в сектор на дейност, за 
който се прилагат правила за 
ограничаване на финансовия риск, 
свързан с експлоатацията на 
концесията, независимо от всичко се 
счита, че концесионерът е поел 
съществения оперативен риск, ако 
той поема целия или поне значителен 
дял от оперативния риск на 
възлагащия орган или възложител, 
дори ако този риск е много ограничен 
от самото начало поради подробните 
правила на държавния закон, 
уреждащ тази услуга.

Or. en

Обосновка

Определението за прехвърляне на съществения риск следва изрично да отразява 
съдебната практика на Съда на Европейския съюз (С-206/08 и С 274-09), че 
концесията може да възникне, дори ако размерът на действителния риск е законово 
ограничен.

Изменение 430
Peter Simon

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правото да се експлоатират строежите 
или услугите, както е упоменато в първи 
параграф, точки 2, 4 и 7, включва 
прехвърляне на концесионера на 
съществения оперативен риск. Счита се, 

Правото да се експлоатират строежите 
или услугите, както е упоменато в първи 
параграф, точки 2, 4 и 7, включва 
прехвърляне на концесионера на 
съществения оперативен риск. Счита се, 
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че концесионерът е поел съществения 
оперативен риск, когато не му е 
гарантирано, че ще си възвърне 
направените инвестиции и разходи по 
експлоатацията на строежите или 
услугите, които са предмет на 
концесията.

че концесионерът е поел съществения 
оперативен риск, когато не му е 
гарантирано, че ще си възвърне 
направените инвестиции и разходи по 
експлоатацията на строежите или 
услугите, които са предмет на 
концесията; ограничен от самото 
начало оперативен риск не засяга 
този принцип.

Or. de

Обосновка

Изяснение с оглед на съдебната практика на съда на ЕС по дело WAZV Gotha (C-
206/08), съгласно която концесии могат да съществуват и тогава, когато вследствие 
на съществуващите публичноправни разпоредби рискът за концесионера е ограничен 
от самото начало.

Изменение 431
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правото да се експлоатират 
строежите или услугите, както е 
упоменато в първи параграф, точки 2, 
4 и 7, включва прехвърляне на 
концесионера на съществения 
оперативен риск. Счита се, че 
концесионерът е поел съществения 
оперативен риск, когато не му е 
гарантирано, че ще си възвърне 
направените инвестиции и разходи по 
експлоатацията на строежите или 
услугите, които са предмет на 
концесията.

Възлагането на концесия включва 
прехвърляне на концесионера на 
съществения оперативен риск. Счита се, 
че концесионерът е поел съществения 
оперативен риск, когато не му е 
гарантирано, че ще си възвърне 
направените инвестиции и разходи по 
експлоатацията на строежите или 
услугите, които са предмет на 
концесията.

Or. pl

Обосновка

Тази промяна се предлага, защото „правото да се експлоатират строежите или 
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услугите“ е само форма на възнаграждение, в случай че има възложена концесия. 

Изменение 432
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Този стопански риск може да 
представлява някое от следните:

заличава се

а) рискът, свързан с използването на 
строителството или търсенето за 
предоставянето на услугата; или
б) рискът, свързан с наличието на 
инфраструктурата, осигурявана от 
концесионера или използвана за 
предоставянето на услуги на 
потребители.

Or. en

Изменение 433
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Този стопански риск може да 
представлява някое от следните:

заличава се

а) рискът, свързан с използването на 
строителството или търсенето за 
предоставянето на услугата; или
б) рискът, свързан с наличието на 
инфраструктурата, осигурявана от 
концесионера или използвана за 
предоставянето на услуги на 
потребители.
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Or. de

Обосновка

От съображение за съгласуваност понятието за „стопански риск“ следва да бъде 
заменено с понятието за оперативен риск. Последното се определя по-точно в 
съображение 8a (ново).

Изменение 434
Riikka Manner

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – алинея 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Този стопански риск може да 
представлява някое от следните:

Този оперативен риск може да 
представлява някое от следните:

Or. fi

Изменение 435
Lara Comi

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – алинея 2 - буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) рискът, свързан с наличието на 
инфраструктурата, осигурявана от 
концесионера или използвана за 
предоставянето на услуги на 
потребители.

б) рискът, свързан с наличието на 
инфраструктурата, осигурявана от 
концесионера или използвана за 
предоставянето на услуги на 
потребители, в това число 
възлагащите органи.

Or. it

Изменение 436
Lara Comi

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

2а. За да се определи какво следва да се 
разглежда като съществен 
оперативен риск, трябва да се вземат 
под внимание критериите на 
Евростат, необходими за да се 
установи дали инвестицията трябва 
да бъде заложена в рамките на 
бюджета на публичната 
администрация или на частния 
оператор, така че да се задейства 
процедурата за прекомерен дефицит.

Or. it

Изменение 437
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Правото да се експлоатират 
строежите или услугите, както е 
посочено в първи параграф, точки 2, 4 
и 7, включва прехвърляне на 
концесионера на оперативния риск. 
Счита се, че концесионерът е поел 
оперативния риск, когато не му е 
гарантирано, че ще си възвърне 
направените инвестиции и разходи по 
експлоатацията на строежите или 
услугите, които са предмет на 
концесията. Това се прилага и в 
случай на ограничен от самото 
начало оперативен риск.

Or. de

Обосновка

В съответствие със съдебната практика на Съда на ЕС (срв. WAZV Gotha (C-206/08)) 
добросъвестните възлагащи органи трябва да имат право да възлагат 
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предоставянето на услуги чрез концесии. Това се прилага и ако свързаният с 
ползването риск е ограничен поради публичноправните правила за организацията на 
сектора. Това се прилага също и към пазари, при които вследствие на 
съществуващите публичноправни разпоредби рискът за концесионера е ограничен от 
самото начало.

Изменение 438
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Права, които са били предоставени 
чрез процедура, при която е била 
осигурена достатъчна публичност, и 
предоставянето на тези права се е 
основавало на обективни критерии, не 
представляват „специални или 
изключителни права“ по смисъла на 
настоящата директива. Такава 
процедура включва:

заличава се

а) процедури по обществени поръчки с 
предварително обявяване на 
конкурентно възлагане в 
съответствие с Директива 
[2004/18/ЕО или 2004/17/ЕО] или 
настоящата директива, или
б) процедури съгласно други 
законодателни актове на Съюза, 
изброени в приложение ІХ, 
осигуряващи достатъчна 
предварителна прозрачност, за 
издаване на разрешения въз основа на 
обективни критерии.

Or. en

Изменение 439
Herbert Dorfmann
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Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 – алинея 2 - буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) процедури съгласно законодателни 
актове на държавите членки, които 
спазват принципите на Договора 
относно равното третиране, 
прозрачността, пропорционалността 
и взаимното признаване.

Or. it

Изменение 440
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 46 за промяна на списъка на 
законодателните актове на Съюза, 
изброени в приложение XI, когато 
това се налага поради приемане на 
ново законодателство на Съюза или 
отмяна на законодателство на 
Съюза.

заличава се

Or. en

Изменение 441
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5 заличава се
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Прагове
1 Настоящата директива се прилага 
към следните концесии, стойността 
на които е равна или по-голяма от 
5 000 000 EUR:
а) концесии, сключени от 
възложители, за извършване на една 
от дейностите, посочени в 
приложение III;
б) концесии, сключени от възлагащи 
органи.
2. За концесии за услуги на стойност 
равна или по-голяма от 2 500 000 EUR, 
но по-малка от 5 000 000 EUR, 
различни от социални и други 
специфични услуги, е в сила 
задължение за публикуване на 
обявление за възлагане на концесия в 
съответствие с членове 27 и 28.

Or. en

Изменение 442
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива се прилага към 
следните концесии, стойността на които 
е равна или по-голяма от 
5 000 000 EUR:

1. Настоящата директива се прилага към 
следните концесии, стойността на които 
е равна или по-голяма от:

Or. en

Изменение 443
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива се прилага към 
следните концесии, стойността на които 
е равна или по-голяма от 5 000 000 EUR:

1. Настоящата директива се прилага към 
следните концесии, стойността на които 
е равна или по-голяма от 
10 000 000 EUR:

Or. de

Обосновка

Предвид дългия срок на концесиите прагът трябва да е изчислен в достатъчен размер 
с цел гарантиране на пропорционалността на административна тежест. Праг от 
само 5 милиона евро, особено за малки възлагащи органи, ще води редовно до голяма 
административна тежест.

Изменение 444
Françoise Castex

Предложение за директива
Член 5 — параграф 1 — уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива се прилага към 
следните концесии, стойността на които 
е равна или по-голяма от 5 000 000 EUR:

1. Настоящата директива се прилага към 
следните концесии, стойността на които 
е равна или по-голяма от 
10 000 000 EUR:

Or. fr

Изменение 445
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) концесии, сключени от 
възложители, за извършване на една 
от дейностите, посочени в 
приложение III;

а) 5 000 000 EUR, ако 
продължителността на концесията 
не надвишава пет години;
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Or. en

Изменение 446
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) концесии, сключени от възложители, 
за извършване на една от дейностите, 
посочени в приложение III;

а) концесии, сключени от възложители, 
за извършване на една от дейностите, 
посочени в приложение III, и 
обхващащи мрежа, към която са 
свързани поне 100 000 клиенти, или 
географски район, с поне 100 000 
жители;

Or. de

Обосновка

Адаптиране спрямо стойностите, посочени в член 26, параграф 4 от директивата 
относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия (2009/72/ЕО).

Изменение 447
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) концесии, сключени от възлагащи
органи.

б) 1 000 000 EUR, умножени по 
максималната продължителност на 
концесията в календарни години, 
когато очакваната 
продължителност, без да се 
включват разрешените удължавания 
на срока, надвишава пет години. 
Когато очакваната 
продължителност не е цяло число 
години, продължителността се 
закръгля с точност до най-близкия 
пълен календарен месец и прагът се 
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закръгля с точност до най-близката 
до 80 000 EUR по-ниска стойност.
Очакваната продължителност за 
целите на изчислението на прага е 
продължителността, посочена в 
обявлението за концесията, или 
когато не се предвижда покана за 
представяне на предложения —
очакваната продължителност към 
момента, когато възлагащият орган 
или възложител започне процедурата 
за възлагане на концесия, например 
като се свърже с икономическите 
оператори във връзка с обществената 
поръчка. 

Or. en

Обосновка

С настоящото се дава отговор на опасенията, че 5 000 000 EUR може да се окаже 
твърде нисък праг за дългосрочни договори, и се въвежда разумен плаващ прагов 
механизъм за по-дълги периоди. Освен това ще трябва да се изчисли еквивалентът на 
тази сума в националната валута на държавите извън Еврозоната: това вероятно 
може да се копира от основната директива (или член 78 от настоящата директива 
за възлагане на обществени поръчки) и представлява техническо изменение, което 
вероятно може да се разреши с помощта на лингвисти юристи.

Изменение 448
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Комисията преглежда праговете, 
установени в параграф 1, букви а) и б), 
веднъж на всеки две години от 
влизането на настоящата директива 
в сила, и ако е необходимо, ги 
преразглежда в съответствие с 
процедурата, посочената в 
настоящата директива.
Размерът на праговете се увеличава с 



PE496.581v03-00 186/199 AM\916800BG.doc

BG

процента на сложната 
средногодишна инфлация, както е 
изчислен от хармонизирания индекс 
на потребителските цени за 
Европейския съюз, определен в 
Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета 
от 23 октомври 1995 г. относно 
хармонизираните индекси на 
потребителските цени и публикуван 
от Евростат, като се използва най-
актуалният публикуван вариант на 
индекса преди датата на 
преразглеждането съгласно 
настоящия член. Преразгледаната по 
този начин равностойност на 
праговете се закръгля при 
необходимост с точност до най-
близката до 100 000 EUR по-ниска 
стойност.

Or. en

Обосновка

В предложението на Комисията липсваше текст, който да се позовава на 
установените процедури за преразглеждане на праговете.

Изменение 449
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За концесии за услуги на стойност 
равна или по-голяма от 2 500 000 EUR, 
но по-малка от 5 000 000 EUR, 
различни от социални и други 
специфични услуги, е в сила 
задължение за публикуване на 
обявление за възлагане на концесия в 
съответствие с членове 27 и 28.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Заличаването на междинния праг е в съответствие със становището на докладчика.

Изменение 450
Françoise Castex

Предложение за директива
Член 5 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За концесии за услуги на стойност 
равна или по-голяма от 2 500 000 EUR, 
но по-малка от 5 000 000 EUR, различни 
от социални и други специфични 
услуги, е в сила задължение за 
публикуване на обявление за възлагане 
на концесия в съответствие с членове 27 
и 28.

2. За концесии за услуги на стойност 
равна или по-голяма от 5 000 000 EUR, 
но по-малка от 10 000 000 EUR, 
различни от социални и други 
специфични услуги, е в сила 
задължение за публикуване на 
обявление за възлагане на концесия в 
съответствие с членове 27 и 28.

Or. fr

Изменение 451
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Методи за изчисление на прогнозната 
стойност на концесиите

Прагове и методи за изчисление на 
прогнозната стойност на концесиите

Or. en

Изменение 452
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Изчислението на прогнозната 
стойност на концесия се основава на 
общата дължима сума, без ДДС, 
както бъде оценена от възлагащия 
орган или възложителя, включително 
всякакви видове опции и продължения 
на срока на концесията.

заличава се

Or. en

Изменение 453
Josef Weidenholzer

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Изчислението на прогнозната 
стойност на концесия се основава на 
общата дължима сума, без ДДС, 
както бъде оценена от възлагащия 
орган или възложителя, включително 
всякакви видове опции и продължения 
на срока на концесията.

заличава се

Or. en

Изменение 454
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Изчислението на прогнозната 
стойност на концесия се основава на 
общата дължима сума, без ДДС, 
както бъде оценена от възлагащия 
орган или възложителя, включително

1. Стойността на дадена концесия е 
прогнозният съвкупен оборот на 
концесионера, без ДДС, като се 
вземат предвид строителството и 
услугите, включително доставките,
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всякакви видове опции и продължения 
на срока на концесията.

предоставяни в рамките на 
изпълнението на концесията.

Or. de

Изменение 455
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 6 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Изчислението на прогнозната 
стойност на концесия се основава на 
общата дължима сума, без ДДС, както 
бъде оценена от възлагащия орган или 
възложителя, включително всякакви 
видове опции и продължения на срока 
на концесията.

1. Изчислението на прогнозната 
стойност на концесия се основава на 
нейния натрупан оборот, необложен 
с данък, изчислен за срока на договора, 
както бъде оценен от концедента, към 
който се прибавят евентуалните 
публични безвъзмездни помощи за 
инвестиции, получени от 
концесионера.

Тази прогнозна стойност е валидна 
към момента на изпращане на 
обявлението за концесията, или в 
случаите, в които такова обявление 
не се изисква — към момента, в който 
концедентът започва процедурата за 
възлагане на концесия.
Когато в резултат на преговори в 
хода на процедурата по възлагане 
стойността се изменя, валидната 
оценка е посочената в момента на 
подписване на договора.

Or. fr

Обосновка

Към момента изчисляването на оборота не включва публичните безвъзмездни помощи 
за инвестиции (за разлика от безвъзмездните помощи за експлоатация). При някои 
концесии обаче публичните безвъзмездни помощи за инвестиции могат да бъдат 
значителни. За да се избегне опасността от изкривяване на изчислението за 
стойността на концесията, е необходимо да се вземат предвид от една страна 
оборотът, а от друга, публичните безвъзмездни помощи за инвестиции.
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Изменение 456
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Настоящата директива се 
прилага към концесиите, стойността 
на които е равна или по-голяма от 
8 000 000 EUR:

Or. en

Изменение 457
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Прогнозната стойност на концесия 
се изчислява като стойността на 
съвкупността от строителни работи 
или услуги, дори и ако са закупени чрез 
различни договори, когато договорите 
са част от единичен проект. 
Признаците за наличие на единичен 
проект могат например да се 
съдържат в предварителното общо 
планиране и замисъл от възлагащия 
орган или възложителя, във факта, че 
различните закупени елементи 
изпълняват единна стопанска и 
техническа функция или че те са 
логически взаимосвързани по друг 
начин.

заличава се

Когато възлагащият орган или 
възложителят предвижда 
предоставянето на награди или 
плащания на кандидатите или на 
участниците, той ги включва при 
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изчисляване на прогнозната 
стойност на концесията.

Or. en

Изменение 458
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Прогнозната стойност на концесия 
се изчислява като стойността на 
съвкупността от строителни работи 
или услуги, дори и ако са закупени чрез 
различни договори, когато договорите 
са част от единичен проект. 
Признаците за наличие на единичен 
проект могат например да се 
съдържат в предварителното общо 
планиране и замисъл от възлагащия 
орган или възложителя, във факта, че 
различните закупени елементи 
изпълняват единна стопанска и 
техническа функция или че те са 
логически взаимосвързани по друг 
начин.

заличава се

Когато възлагащият орган или 
възложителят предвижда 
предоставянето на награди или 
плащания на кандидатите или на 
участниците, той ги включва при 
изчисляване на прогнозната 
стойност на концесията.

Or. de

Обосновка

Опростяване на правилата за възлагане на концесии. Освен това обединяването на 
поръчки е свързано с проблеми, така че понятието „единичен проект“ следва да бъде 
заличено, вж. също заличаването на съображение 10.
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Изменение 459
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. За целите на оценката на прага, 
прогнозната стойност на концесията 
е равна на общия прогнозен оборот, 
без данъци, натрупан през периода на 
действие на договора. Методът за 
изчисляване на прогнозната 
стойност на концесия се описва в 
документите за концесията.

Or. en

Изменение 460
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Изборът на метода за изчисляване 
на прогнозната стойност на концесия 
не може да се прави с цел изключване 
на концесията от приложното поле 
на настоящата директива. Проект за 
строителство или съвкупност от 
услуги не могат да се подразделят с 
цел да не се допусне те да попаднат в 
приложното поле на настоящата 
директива, освен ако това е оправдано 
по обективни причини.

заличава се

Or. de

Обосновка

Опростяване на правилата за възлагане на концесии.
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Изменение 461
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Изборът на метода за изчисляване на 
прогнозната стойност на концесия не 
може да се прави с цел изключване на 
концесията от приложното поле на 
настоящата директива. Проект за 
строителство или съвкупност от 
услуги не могат да се подразделят с 
цел да не се допусне те да попаднат в 
приложното поле на настоящата 
директива, освен ако това е оправдано 
по обективни причини.

3. Изборът на метода за изчисляване на 
прогнозната стойност на концесия не 
може да се прави с цел изключване на 
концесията от приложното поле на 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 462
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Тази прогнозна стойност е валидна 
към момента, в който се пуска 
обявлението за концесията или в 
случаите, когато такова обявление не 
се предвижда, в момента, когато 
възлагащият орган или 
възложителят започне процедурата 
по възлагане на концесия, по-
специално като определи 
съществените характеристики на 
предвижданата концесия.

заличава се

Or. en
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Изменение 463
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. По отношение на публичните 
концесии за строителство и 
концесиите за строителство 
изчислението на прогнозната 
стойност взема предвид както 
цената на строителството, така и 
общата прогнозна стойност на 
доставките и услугите, които се 
предоставят на изпълнителя от 
възлагащите органи или 
възложителите, при условие че те са 
необходими за изпълнението на 
строителството.

заличава се

Or. en

Изменение 464
Josef Weidenholzer

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. По отношение на публичните 
концесии за строителство и 
концесиите за строителство 
изчислението на прогнозната 
стойност взема предвид както 
цената на строителството, така и 
общата прогнозна стойност на 
доставките и услугите, които се 
предоставят на изпълнителя от 
възлагащите органи или 
възложителите, при условие че те са 
необходими за изпълнението на 
строителството.

заличава се
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Or. en

Изменение 465
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. По отношение на публичните 
концесии за строителство и 
концесиите за строителство 
изчислението на прогнозната 
стойност взема предвид както 
цената на строителството, така и 
общата прогнозна стойност на 
доставките и услугите, които се 
предоставят на изпълнителя от 
възлагащите органи или 
възложителите, при условие че те са 
необходими за изпълнението на 
строителството.

заличава се

Or. de

Обосновка

Опростяване на правилата за възлагане на концесии.

Изменение 466
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. По отношение на публичните 
концесии за строителство и концесиите 
за строителство изчислението на 
прогнозната стойност взема предвид 
както цената на строителството, така и 
общата прогнозна стойност на 
доставките и услугите, които се 

5. По отношение на публичните 
концесии за строителство и концесиите 
за строителство изчислението на 
прогнозната стойност взема предвид 
както цената на строителството, така и 
общата прогнозна стойност на 
доставките и услугите, които се 
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предоставят на изпълнителя от 
възлагащите органи или възложителите, 
при условие че те са необходими за 
изпълнението на строителството.

предоставят на изпълнителя от 
възлагащите органи или възложителите, 
при условие че те са необходими за 
изпълнението на строителството. За 
концесиите в публичната сфера, 
насочени към предоставяне на услуги 
за населението, размерът на прага се 
оценява и изчислява на годишна 
основа.

Or. it

Изменение 467
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. По отношение на публичните 
концесии за строителство и концесиите 
за строителство изчислението на 
прогнозната стойност взема предвид 
както цената на строителството, така и 
общата прогнозна стойност на 
доставките и услугите, които се 
предоставят на изпълнителя от 
възлагащите органи или възложителите, 
при условие че те са необходими за 
изпълнението на строителството.

5. По отношение на публичните 
концесии за строителство и концесиите 
за строителство изчислението на 
прогнозната стойност взема предвид 
както цената на строителството, така и 
общата прогнозна стойност на 
доставките и услугите, които се 
предоставят на изпълнителя от 
възлагащите органи или възложителите, 
при условие че те са необходими за 
изпълнението на строителството. За 
концесии в  публичната сфера,  
насочени към предоставяне на услуги 
за населението, размерът на прага се 
оценява и изчислява на годишна 
основа.

Or. it

Изменение 468
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. За концесиите в публичната 
сфера, насочени към прякото 
предоставяне на услуги за 
потребителите, размерът на прага се 
оценява на годишна основа.

Or. it

Обосновка

Поради специфичните характеристики на някои концесии (например тези за туризъм 
и отдих), е важно при изчисляването на размера на прага за приложимост на 
директивата да се уточни, че същият следва да се оценява годишно, а не за целия срок 
на концесията.

Изменение 469
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 6 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато предложен строеж или 
покупка на услуги може да доведе до 
възлагане на концесия под формата 
едновременно на отделни обособени 
позиции, предвид се взема общата 
прогнозна стойност на всички такива 
обособени позиции.

заличава се

Or. en

Изменение 470
Pier Antonio Panzeri

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

6. Когато предложен строеж или 
покупка на услуги може да доведе до 
възлагане на концесия под формата 
едновременно на отделни обособени 
позиции, предвид се взема общата 
прогнозна стойност на всички такива 
обособени позиции.

заличава се

Or. it

Изменение 471
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 6 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато предложен строеж или 
покупка на услуги може да доведе до 
възлагане на концесия под формата 
едновременно на отделни обособени 
позиции, предвид се взема общата 
прогнозна стойност на всички такива 
обособени позиции.

заличава се

Or. de

Обосновка

Опростяване на правилата за възлагане на концесии.

Изменение 472
Pier Antonio Panzeri

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Възлагащите органи могат да 
вземат решение за предоставяне на 
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концесия чрез отделни обособени 
позиции, в които случаи се взема 
предвид общата прогнозна стойност 
на всички такива позиции. Когато 
общата стойност на обособените 
позиции е равна на предвидения в член 
5 праг или го превишава, настоящата 
директива се прилага по отношение 
на възлагането на всяка обособена 
позиция.

Or. it


