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Изменение 473
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 6 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. 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 отделна обособена позиция.

заличава се

Or. en

Изменение 474
Pier Antonio Panzeri

Предложение за директива
Член 6 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. 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 отделна обособена позиция.

заличава се

Or. it

Изменение 475
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 6 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Когато общата стойност на 
обособените позиции е равна на 

заличава се
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предвидения в член 5 праг или го 
превишава, настоящата директива се 
прилага по отношение на възлагането 
на всяка отделна обособена позиция.

Or. de

Обосновка

Опростяване на правилата за възлагане на концесии.

Изменение 476
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 6 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Възлагащите органи или 
възложителите могат да възлагат 
концесии за отделни обособени 
позиции без да прилагат 
предвидените в настоящата 
директива разпоредби, при условие че 
прогнозната стойност без ДДС на 
съответната позиция е по-ниска от 1 
милион евро. Общата стойност обаче 
на обособените позиции, възложени 
по този начин без да се прилага 
настоящата директива, не превишава 
20 % от общата стойност на всички 
обособени позиции, на които са били 
разделени предлаганото 
строителство или предлаганата 
покупка на услуги.

заличава се

Or. en

Изменение 477
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 6 –параграф 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Възлагащите органи или 
възложителите могат да възлагат 
концесии за отделни обособени 
позиции без да прилагат 
предвидените в настоящата 
директива разпоредби, при условие че 
прогнозната стойност без ДДС на 
съответната позиция е по-ниска от 
1 млн. EUR. Общата стойност обаче 
на обособените позиции, възложени 
по този начин без да се прилага 
настоящата директива, не превишава 
20 % от общата стойност на всички 
обособени позиции, на които са били 
разделени предлаганото 
строителство или предлаганата 
покупка на услуги.

заличава се

Or. de

Обосновка

Опростяване на правилата за възлагане на концесии.

Изменение 478
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 6 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Стойността на концесиите за 
услуги е прогнозната обща стойност 
на услугите, които трябва да бъдат 
предоставяни от концесионера през 
целия срок на концесията, изчислена 
съгласно обективна методология, 
която се посочва в обявлението за 
концесията или в документите за 
концесията.

заличава се

По целесъобразност основата за 
изчисление на прогнозната стойност 
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на концесия е следната:
а) за застрахователни услуги: 
дължимата застрахователна премия 
и други форми на заплащане;
б) за банкови и други финансови 
услуги: таксите, комисионите, 
лихвите и други форми на заплащане;
в) проектантски услуги: хонорарите, 
дължимите комисиони и други форми 
на заплащане;

Or. en

Изменение 479
Josef Weidenholzer

Предложение за директива
Член 6 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Стойността на концесиите за 
услуги е прогнозната обща стойност 
на услугите, които трябва да бъдат 
предоставяни от концесионера през 
целия срок на концесията, изчислена 
съгласно обективна методология, 
която се посочва в обявлението за 
концесията или в документите за 
концесията.

заличава се

По целесъобразност основата за 
изчисление на прогнозната стойност 
на концесия е следната:
а) за застрахователни услуги: 
дължимата застрахователна премия 
и други форми на заплащане;
б) за банкови и други финансови 
услуги: таксите, комисионите, 
лихвите и други форми на заплащане;
в) проектантски услуги: хонорарите, 
дължимите комисиони и други форми 
на заплащане;



AM\916802BG.doc 7/152 PE497.782v02-00

BG

Or. en

Изменение 480
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 6 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Стойността на концесиите 
отразява както прогнозните приходи, 
които се очаква да постъпят от 
трети страни, така и сумите, които 
трябва да бъдат платени от 
възлагащия орган или от 
възложителя.

заличава се

Or. en

Изменение 481
Barbara Weiler

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи и възложителите
третират икономическите оператори 
еднакво и действат по прозрачен и 
пропорционален начин. Процедурата по 
възлагане на концесията не трябва да 
бъде разработена с цел тя да попадне 
извън приложното поле на настоящата 
директива или конкуренцията да бъде 
изкуствено ограничена.

Възлагащите органи и възложителите 
третират икономическите оператори 
еднакво и действат по прозрачен и 
пропорционален начин. Процедурата по 
възлагане на концесията не трябва да 
бъде разработена с цел тя да попадне 
извън приложното поле на настоящата 
директива или конкуренцията да бъде 
изкуствено ограничена. Също така тя 
не трябва да бъде разработена с цел 
заобикаляне на процедура по възлагане 
съгласно Директиви COM(2011)0896 и 
COM(2011)0895.

Or. de
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Изменение 482
Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи и възложителите 
третират икономическите оператори 
еднакво и действат по прозрачен и 
пропорционален начин. Процедурата 
по възлагане на концесията не трябва 
да бъде разработена с цел тя да 
попадне извън приложното поле на 
настоящата директива или 
конкуренцията да бъде изкуствено 
ограничена.

Възлагащите органи и възложителите 
третират икономическите оператори 
еднакво и действат по прозрачен и 
пропорционален начин.

Or. en

Изменение 483
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива не се прилага 
за концесии, възложени от възлагащ 
орган или от възложител 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 мрежови 

1. Настоящата директива не се прилага 
за концесии относно управлението на 
мрежови инфраструктура, свързана с 
дейностите, посочени в приложение ІІІ, 
когато тези концесии са:
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инфраструктура, свързана с дейностите, 
посочени в приложение ІІІ.

Or. en

Изменение 484
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива не се прилага 
за концесии, възложени от възлагащ 
орган или от възложител 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 мрежови 
инфраструктури, свързани с 
дейностите, посочени в приложение 
ІІІ.

1. Настоящата директива не се прилага 
за концесии, които се отнасят до 
мрежовите инфраструктури, 
свързани с дейностите, посочени в 
приложение ІІІ, когато:

a) концесията за услуги е възложена 
въз основа на изключително право на 
икономически оператор, който 
притежава това изключително право 
по силата на действаща и публикувана 
законова, подзаконова или 
административна разпоредба, или

б) концесиятаза услуги се отнася до
дейност, за която към момента на 
влизане в сила на настоящата 
директива съгласно националното 
законодателство е в сила регулирана 
тарифа на национално равнище, или 
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в) концесията за услуги се възлага въз 
основа на изключително право на 
икономически оператор, който 
притежава това изключително право 
по силата на действаща и 
публикувана законова, подзаконова 
или административна разпоредба, 
или за която към момента на влизане 
в сила на настоящата директива 
съществува регулиран, 
недискриминиращ достъп.

Or. de

Обосновка

С изменението се цели да се запази изключението за възлагане на концесии за услуги 
въз основа на изключително право, което вече се съдържа в действащите директиви 
за възлагане на концесии. Същевременно това изключение следва да бъде допълнено с 
предложението на докладчика за изключване на концесии за услуги за дейности, по 
отношение на които се прилага национално регулирана тарифа.

Изменение 485
Lara Comi

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива не се прилага 
за концесии, възложени от възлагащ 
орган или от възложител 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 мрежови 
инфраструктура, свързана с дейностите, 
посочени в приложение ІІІ.

1. Настоящата директива не се прилага 
за концесии, възложени от възлагащ 
орган или от възложител на 
икономически оператор, който е 
възложител или сдружение на такива, 
въз основа на специално или
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 мрежови 
инфраструктура, свързана с дейностите, 
посочени в приложение ІІІ. 



AM\916802BG.doc 11/152 PE497.782v02-00

BG

Настоящата директива не се 
прилага, в случай че услугата под 
режим на концесия е вече предмет на 
законодателство, свързано с 
конкретния сектор.

Or. it

Изменение 486
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 8 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива не се прилага 
за концесии, възложени от възлагащ 
орган или от възложител 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 мрежови 
инфраструктура, свързана с 
дейностите, посочени в приложение 
ІІІ.

1. Настоящата директива не се прилага 
за концесии за управление на мрежова 
инфраструктура, свързана с 
дейностите, посочени в приложение 
ІІІ, нито с концесиите за услуги за 
дейности, посочени в приложение III 
и които са предмет от момента на 
приемането на настоящата 
директива на регламентирана такса 
на национално равнище, предвидена 
със законова или подзаконова 
разпоредба, когато тези концесии се 
възлагат от концедент на 
икономически оператор въз основа на 
изключително право, от което се ползва
последният по силата на действаща и 
публикувана национална законова, 
подзаконова или административна 
разпоредба и което е предоставено в 
съответствие с Договора и при 
прилагане на секторното 
законодателство на Съюза.

Чрез дерогация от първа алинея, 
когато посоченото в алинеята 
секторно законодателство не 
предвижда секторни изисквания 
относно прозрачността, се прилагат
изискванията на член 27, параграфи 1 
и 3.
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Or. fr

Обосновка

Пояснение на изменение 69 на докладчика: препратка към съществуващите концесии 
към момента на приемането на директивата, а не при нейното влизане в сила, за да се 
избегнат евентуални злоупотреби; пояснение на използваните юридически термини 
(„при прилагане на“).

Изменение 487
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива не се прилага 
за концесии, възложени от възлагащ 
орган или от възложител 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 мрежови 
инфраструктура, свързана с дейностите, 
посочени в приложение ІІІ.

1. Настоящата директива не се прилага 
за концесии, възложени от възлагащ 
орган или от възложител 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 мрежови 
инфраструктура, свързана с дейностите, 
посочени в приложение ІІІ.

Or. en

Обосновка

Операторът, управляващ инфраструктурата, посочена в този параграф, не е 
възложител. Следователно тази подвеждаща разпоредба следва да се премахне от 
текста.

Изменение 488
Bernadette Vergnaud
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Предложение за директива
Член 8 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива не се прилага 
за концесии, възложени от възлагащ 
орган или от възложител 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 мрежови 
инфраструктура, свързана с 
дейностите, посочени в приложение 
ІІІ.

1. Настоящата директива не се прилага 
за концесии за управление на мрежова 
инфраструктура, свързана с 
дейностите, посочени в приложение 
ІІІ, нито с концесиите за услуги за
дейности, посочени в приложение III 
и които са предмет от момента на 
влизането в сила на настоящата 
директива на регулирана такса, 
предназначена за уязвими клиенти, 
предвидена на национално равнище 
със законова или подзаконова 
разпоредба, когато тези концесии се 
възлагат от концедент на 
икономически оператор въз основа на 
изключително право, от което се ползва 
последният 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.

Чрез дерогация от първа алинея, 
когато посоченото в алинеята 
секторно законодателство не 
предвижда секторни изисквания 
относно прозрачността, се прилагат 
изискванията на член 27, параграфи 1 
и 3.

Or. fr

Обосновка

Пояснение на изключението, предвидено за концесиите на услуги, възложени въз 
основа на изключително право и отнасящи се до дейности, свързани с управлението на 
мрежова инфраструктура за дейностите, посочени в приложение ІІІ. Освен това 
следва изключението да се разшири и да обхване регулираните такси, предназначени 
за уязвими клиенти, съгласно условията, предвидени в Директива 2009/72/ЕО.
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Изменение 489
Werner Kuhn

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива не се прилага 
за концесии, възложени от възлагащ 
орган или от възложител 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 мрежови 
инфраструктури, свързани с 
дейностите, посочени в приложение 
ІІІ.

1. Настоящата директива не се прилага 
за концесии, които се отнасят до 
мрежовите инфраструктури, 
свързани с дейностите, посочени в 
приложение ІІІ, когато:

a) концесията за услути е възложена 
въз основа на изключително право на 
икономически оператор, който 
притежава това изключително право 
по силата на действаща и публикувана 
законова, подзаконова или 
административна разпоредба, или

б) концесиятаза услуги се отнася за
дейност, за която към момента на 
влизане в сила на настоящата 
директива съгласно националното 
законодателство е в сила регулирана 
тарифа на национално равнище, или 
в) концесията за услуги се възлага въз 
основа на изключително право на 
икономически оператор, който 
притежава това изключително право 
по силата на действаща и 
публикувана законова, подзаконова 
или административна разпоредба, 
или за която към момента на влизане 
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в сила на настоящата директива 
съществува регулиран, 
недискриминиращ достъп.

Or. de

Изменение 490
Matteo Salvini

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива не се прилага 
за концесии, възложени от възлагащ 
орган или от възложител 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 мрежови 
инфраструктура, свързана с 
дейностите, посочени в приложение 
ІІІ.

1. Настоящата директива не се прилага 
за концесии за управление на мрежова 
инфраструктура, свързана с 
дейностите, посочени в приложение 
ІІІ, нито с концесиите за услуги за 
дейности, посочени в приложение III 
или които от момента на влизането 
в сила на настоящата директива са 
предмет на регламентирана такса на 
национално равнище, предвидена със 
законова или подзаконова разпоредба, 
когато тези концесии се възлагат на 
икономически оператор въз основа на 
изключително право, от което този
оператор се ползва по силата на 
действаща и публикувана национална 
законова, подзаконова или 
административна разпоредба.

Or. it

Обосновка

Изключването на концесиите за услуги, възложени въз основа на изключително право,
е разширено така, че да обхваща дейностите, за които се прилагат тарифите, 
регламентирани на национално равнище, както и дейностите, изброени в приложение 
III. Така следва изискванията да се разглеждат не като приложими всички заедно, а 
като алтернативи.
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Изменение 491
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) концесии, възложени от възлагащ 
орган или от възложител на 
икономически оператор въз основа на 
изключително право, от което 
последният се ползва 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;

Or. en

Изменение 492
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) или концесии за услуги за дейности, 
които са предмет от момента на 
влизането в сила на настоящата 
директива на регламентирана такса 
на национално равнище, предвидена 
със законова или подзаконова 
разпоредба.

Or. en

Изменение 493
Heide Rühle



AM\916802BG.doc 17/152 PE497.782v02-00

BG

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от разпоредбите на 
параграф 1 от настоящия член, 
когато в секторното 
законодателство, посочено в параграф 
1 от настоящия член, не се 
предвиждат конкретни секторни 
изисквания относно прозрачността, 
се прилагат изискванията на член 27, 
параграфи 1 и 3.

заличава се

Or. en

Изменение 494
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива не се прилага за 
концесии, които възлагащият орган или 
възложителят е длъжен да възложи или 
организира в съответствие с процедури 
по възлагане на обществени поръчки, 
установени в:

Настоящата директива не се прилага за 
концесии, които възлагащият орган или 
възложителят е длъжен да възложи или 
организира в съответствие с процедури 
по възлагане на договори за концесия за 
услуги, установени в:

Or. en

Изменение 495
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) международно споразумение, 
сключено в съответствие с Договора 

а) международно споразумение, 
сключено в съответствие с Договора 
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между държава членка и една или 
повече трети държави и обхващащо 
строителство, доставки или услуги, 
предназначени за съвместно изпълнение 
или експлоатация на проект от 
подписалите държави;

между държава членка и една или 
повече трети държави и обхващащо 
строителство или услуги, предназначени 
за съвместно изпълнение или 
експлоатация на проект от подписалите 
държави;

Or. en

Изменение 496
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За всички споразумения, посочени в 
първа алинея, буква а), се съобщава на 
Комисията, която може да се допита 
до Консултативния комитет за 
обществени поръчки, посочен в член 
48.

заличава се

Or. en

Изменение 497
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на първа алинея, буква г), 
когато дадена концесия се 
съфинансира в значителна степен от 
международна организация или от 
международна финансова 
институция, страните вземат 
решение за приложимите процедури 
по възлагане на концесия, които са в 
съответствие с разпоредбите на 
Договора за функционирането на 

заличава се
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Европейския съюз.

Or. en

Изменение 498
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В зависимост от условията на член 
346 от Договора, настоящата директива 
не се прилага към възлагането на 
концесии в областта на отбраната и 
сигурността, доколкото предвидените 
в настоящата директива разпоредби 
не могат да гарантират защитата на 
съществените интереси във връзка със 
сигурността на държава членка.

4. В зависимост от условията на член 
346 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз настоящата 
директива се прилага към възлагането 
на концесии в областта на отбраната и 
сигурността, с изключение на следните 
поръчки:

а) концесии, за които прилагането на 
правилата на настоящата директива 
би задължило държава членка да 
предостави информация, чието 
разкриване според нея противоречи на 
съществените интереси във връзка със 
сигурността й;

б) концесиите, възложени в рамките 
на програма за сътрудничество, 
посочена в член 13, буква в) от 
Директива 2009/81/ЕО;
в) договори, възложени от едно 
правителство на друго във връзка със 
строителство и услуги, пряко 
свързани с военно или чувствително 
оборудване, или строителство и 
услуги за специфични военни цели, или 
чувствително строителство и 
чувствителни услуги;
г) концесии, възложени в трета 
държава, извършвани при разполагане 
на сили извън територията на 
Европейския съюз, когато 
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оперативните нужди налагат те да 
бъдат сключени с икономически 
оператори, разположени в района на 
операциите;

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е част от пакет, чиято цел е да гарантира липсата на 
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 и за изменение на директиви (2004/81/ЕО), както и на съответните 
членове от Договора в тази връзка.

Изменение 499
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 8 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Настоящата директива не се 
прилага за договори за концесия, 
които не са освободени съгласно 
параграф 4, когато:
а) защитата на съществените 
интереси по сигурността на дадена 
държава членка не може да се 
гарантира в процедура за възлагане на 
обществени поръчки по смисъла на 
настоящата директива;
б) прилагането на настоящата 
директива би задължило държавата 
членка да предоставя информация, 
разгласяването на която тя счита за
съществено за нейните интереси в 
областта на сигурността; или
в) възлагането или изпълнението на 
договора за концесия трябва да бъде 
придружавано от специални мерки за 
сигурност в съответствие с 
действащите законови, подзаконови 
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или административни разпоредби в 
съответната държава членка.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е част от пакет, чиято цел е да гарантира липсата на 
припокриване между настоящата директива и Директива 2004/81/ЕО 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, както и на съответните членове от Договора в тази връзка.

Изменение 500
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 8 – параграф 5 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) придобиването или наемането, 
независимо чрез какви финансови 
средства, на земя, съществуващи сгради 
или други недвижими имоти или на 
брава във връзка с тях; настоящата 
директива се прилага обаче по 
отношение на концесии за финансови 
услуги, които за възложени към 
момента на, преди или след договора 
за придобиване или наемане, 
независимо от формата му;

а) придобиването, наемането или 
отдаването под наем, независимо чрез 
какви финансови средства, на земя, 
съществуващи сгради или други 
недвижими имоти или на права във 
връзка с тях;

Or. en

Изменение 501
Andreas Schwab, Birgit Schnieber-Jastram, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Член 8 – параграф 5 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) придобиването или наемането, а) придобиването, наемането или 
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независимо чрез какви финансови 
средствa, нa земя, съществуващи сгради 
или други недвижими имоти или на 
правa във връзкa с тях; настоящатa 
директивa се прилага обаче по 
отношение на концесии зa финансови 
услуги, които сa възложени към 
момента на, преди или след договорa зa 
придобиване или наемане, независимо 
от формaта му;

вземането под аренда от възлагащия 
орган или възложителя, независимо 
чрез какви финансови средствa, нa земя, 
съществуващи сгради или други 
недвижими имоти или на правa във 
връзкa с тях; настоящатa директивa се 
прилага обаче по отношение на 
концесии зa финансови услуги, които сa 
възложени към момента на, преди или 
след договорa зa придобиване или 
наемане, независимо от формaта му;

Or. de

Обосновка

Изясняване, че се има предвид само наемането.

Изменение 502
Peter Simon

Предложение за директива
Член 8 – параграф 5 – алинея 1 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) услуги от общ икономически 
интерес

Or. de

Обосновка

С протокол № 26 от Договора от Лисабон изрично се признава правото на регионално 
и общинско самоуправление по отношение на обществените услуги и се утвърждават 
широки възможности за преценка на органите по въпроса, как да предоставят тези 
услуги по възможно най-добрия, съответстващ на потребностите на потребителите 
начин, да ги възлагат и организират. Поради това директивата не може да се 
прилага към тези услуги.

Изменение 503
Heide Rühle
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Предложение за директива
Член 8 – параграф 5 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) придобиването, разработването, 
продукцията или копродукцията на 
програмни материали, предназначени за 
излъчване, определено като предаване 
и разпространение чрез всякакви 
видове електронни мрежи, които се 
възлагат от излъчващи организации, 
нито за концесии за програмно време,
които се възлагат на излъчващи 
организации;

б) придобиването, разработването, 
продукцията или копродукцията на 
програмни материали и свързани с тях 
подготвителни услуги, предназначени 
за медийни услуги, или поръчки за 
излъчване или разпространение и 
предаване;

Or. en

Изменение 504
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 8 — параграф 5 — алинея 1 — буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) придобиването, разработването, 
продукцията или копродукцията на 
програмни материали, предназначени 
за излъчване, определено като 
предаване и разпространение чрез 
всякакви видове електронни мрежи, 
които се възлагат от излъчващи 
организации, нито за концесии за 
програмно време, които се възлагат на 
излъчващи организации;

б) придобиването, разработването, 
продукцията или копродукцията на 
програмни материали и свързани с тях 
подготвителни услуги, предназначени 
за медийни услуги, нито за концесии за 
програмно време или медийно 
пространство, нито за предаване и 
разпространение на медийни услуги;

Or. fr

Изменение 505
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 8 — параграф 5 — алинея 1 — буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) придобиването, разработването, 
продукцията или копродукцията на 
програмни материали, предназначени 
за излъчване, определено като 
предаване и разпространение чрез 
всякакви видове електронни мрежи, 
които се възлагат от излъчващи 
организации, нито за концесии за 
програмно време, които се възлагат 
на излъчващи организации;

б) придобиването, разработването, 
продукцията или копродукцията на 
програмни материали и други 
подготвителни услуги, предназначени 
за медийни услуги, нито за концесии за 
излъчване или разпространение и 
предаване;

Or. fr

Изменение 506
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 8 – параграф 5 – алинея 1 – буква б a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) хазартни дейности, които 
включват залагания с парична 
стойност в игри на късмета, 
включително лотарии и сделки, 
свързани със залагания;

Or. en

Изменение 507
Peter Simon

Предложение за директива
Член 8 – параграф 5 – алинея 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) гражданска защита, 
предотвратяване на бедствия и 
рутинни дейности по 
предотвратяване на рискове;
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Or. de

Изменение 508
Peter Simon

Предложение за директива
Член 8 – параграф 5 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) услуги по арбитраж и помирение; в) услуги по арбитраж и помирение, 
правни услуги, както и нотариални 
услуги;

Or. de

Изменение 509
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

Предложение за директива
Член 8 – параграф 5 – алинея 1 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) хазартни дейности, включващи 
влагане на пари в игри на късмета от 
органи, на които са възложени 
изключителни права от една или 
повече държави членки по силата на 
публикувана законова, подзаконова 
или административна разпоредба и са 
оправомощени в съответствие с 
Договорите;

Or. pt

Изменение 510
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 8 — параграф 5 — алинея 1 — буква ва) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) относно дейностите, свързани с 
игри, предполагащи финансов риск 
чрез влагане на парични суми в 
хазартни игри (лотарии, залагания), 
упражнявани на национално равнище 
от единен орган, 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;

Or. fr

Обосновка

Пояснение на изменение 75 на докладчика.

Изменение 511
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 8 – параграф 5 – алинея 1– буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) финансови услуги във връзка с 
издаването, продажбата, покупката или 
прехвърлянето на ценни книжа или 
други финансови инструменти по 
смисъла на Директива 2004/39/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета, 
услуги от централни банки и операции, 
проведени с Европейския механизъм за 
финансова стабилност (ЕМФС);

г) финансови услуги във връзка с 
издаването, продажбата, покупката или 
прехвърлянето на ценни книжа или 
други финансови инструменти по 
смисъла на Директива 2004/39/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета, 
услуги и транзакции от централни 
банки, проведени с Европейския 
механизъм за финансова стабилност 
(ЕМФС), както и операции с цел 
придобиване на парични средства или 
капитал за възлагащите органи;

Or. en



AM\916802BG.doc 27/152 PE497.782v02-00

BG

Изменение 512
Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter 
Mayer

Предложение за директива
Член 8 – параграф 5 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) финансови услуги във връзка с 
издаването, продажбата, покупката или 
прехвърлянето на ценни книжа или 
други финансови инструменти по 
смисъла на Директива 2004/39/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета, 
услуги от централни банки и операции, 
проведени с Европейския механизъм за 
финансова стабилност (ЕМФС);

г) финансови услуги във връзка с 
издаването, продажбата, покупката или 
прехвърлянето на ценни книжа или 
други финансови инструменти по 
смисъла на Директива 2004/39/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета, 
услуги от централни банки и операции, 
проведени с Европейския механизъм за 
финансова стабилност (ЕМФС), както
и операции с цел придобиване на 
парични средства или капитал за 
възлагащите органи;

Or. de

Обосновка

Тъй като при вземане на кредити лихвените условия се изчисляват по часовата или 
всекидневната актуалност, продължителна тръжна процедура не е подходяща и 
може да доведе до по-големи капиталови разходи за възлагащия огран.

Изменение 513
Kerstin Westphal

Предложение за директива
Член 8 – параграф 5 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) финансови услуги във връзка с 
издаването, продажбата, покупката или 
прехвърлянето на ценни книжа или 
други финансови инструменти по 
смисъла на Директива 2004/39/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета, 
услуги от централни банки и операции, 
проведени с Европейския механизъм за 

г) финансови услуги във връзка с 
издаването, продажбата, покупката или 
прехвърлянето на ценни книжа или 
други финансови инструменти по 
смисъла на Директива 2004/39/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета, 
транзакции на възлагащите органи за 
набиране на парични средства или 
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финансова стабилност (ЕМФС); капитал, услуги от централни банки и 
операции, проведени с Европейския 
механизъм за финансова стабилност 
(ЕМФС);

Or. de

Обосновка

Понастоящем общините без никакви усложнения се обръщат към поне 20 банки с 
искане за оферта за кредит. Ако банките трябва да запазят условията си за по-дълъг 
период – до момента само няколко часа, без съответно да се рефинансират, би 
трябвало да се калкулират т.нар. „суопции“ за момента, в който кредитът ще бъде 
предоставен. Произтичащите от това разходи са по-високи от сегашните кредитни 
условия за общините и биха увеличили значително разходите за финансиране на 
публичните органи.

Изменение 514
Peter Simon

Предложение за директива
Член 8 – параграф 5 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) финансови услуги във връзка с 
издаването, продажбата, покупката или 
прехвърлянето на ценни книжа или 
други финансови инструменти по 
смисъла на Директива 2004/39/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета, 
услуги от централни банки и операции, 
проведени с Европейския механизъм за 
финансова стабилност (ЕМФС);

г) финансови услуги във връзка с 
издаването, продажбата, покупката или 
прехвърлянето на ценни книжа или 
други финансови инструменти по 
смисъла на Директива 2004/39/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета, 
услуги от централни банки и операции, 
проведени с Европейския механизъм за 
финансова стабилност (ЕМФС), както 
и транзакции на възлагащите органи 
за набиране на парични средства или 
капитал;

Or. de

Изменение 515
Heide Rühle
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Предложение за директива
Член 8 – параграф 5 – алинея 1– буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) трудови договори; д) трудови договори и режим на 
задължителна социална защита;

Or. en

Изменение 516
Herbert Dorfmann, Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 8 – параграф 5 – алинея 1 – буква еа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) строителство или услуги, 
свързани с изграждането и/или 
управлението на въжени съоръжения, 
предназначени за стопанската 
дейност на предприятия, 
управляващи мобилността в 
планинските региони за 
туристически, развлекателни, игрови 
или спортни цели, със съответните 
услуги;

Or. it

Обосновка

В своето „Съобщение до държавите членки и другите заинтересовани страни 
относно държавната помощ № 376/01 — Схеми за помощ за въжени линии (2002/C 
172/02)“ Комисията разграничава въжените съоръжения за спортни дейности, които 
не задоволяват общи и основни нужди на населението, а са предназначени за извличане 
на печалба от спорта и планинския туризъм, и съоръженията, предназначени за 
посрещане на общите транспортни нужди.

Изменение 517
Heide Rühle
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Предложение за директива
Член 8 – параграф 5 – алинея 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) обществени услуги за пътнически 
превоз по смисъла на Регламент (ЕО) 
№ 1370/2007 на Европейския 
парламент и на Съвета.19

ж) услуги, свързани с транспорт,
доколкото те се управляват от други 
инструменти на Съюза.

Or. en

Изменение 518
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 8 – параграф 5 – алинея 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) обществени услуги за пътнически 
превоз по смисъла на Регламент (ЕО) 
№ 1370/2007 на Европейския 
парламент и на Съвета.19

ж) услуги, свързани с обществен 
транспорт.

Or. en

Изменение 519
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 8 – параграф 5 – алинея 1 – буква жa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) гражданска защита, готовност и 
реакция при извънредни ситуации и 
предотвратяване на ежедневни 
опасности;

Or. en
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Изменение 520
Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter 
Mayer

Предложение за директива
Член 8 – параграф 5 – алинея 1 – буква жа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жa) гражданска защита,
предотвратяване на бедствия,
спасителни служби и служби за 
спешно реагиране, както и рутинни 
дейности по предотвратяване на 
рискове.

Or. de

Обосновка

Преди всичко при службите за спешно реагиране рентабилността не трябва да бъде 
решаващият критерий. Поради това е достатъчно, ако тук при търг на концесии се 
прилагат принципите на първичното право.

Изменение 521
Werner Kuhn

Предложение за директива
Член 8 – параграф 5 – алинея 1 – буква жа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жa) гражданска защита, 
предотвратяване на бедствия,
спасителни служби и служби за 
спешно реагиране, както и рутинни 
дейности по предотвратяване на 
рискове.

Or. de

Изменение 522
Evelyne Gebhardt
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Предложение за директива
Член 8 – параграф 5 – буква ж) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жa) услуги от общ икономически 
интерес, по-специално снабдяването 
или обезвреждането на отпадъци в 
областите вода, отпадни води, 
отпадъци и енергия;

Or. de

Изменение 523
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 8 – параграф 5 – точка жб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жб) гражданска защита и защита 
при бедствия, както и рутинни 
дейности по предотвратяване на 
рискове;

Or. de

Изменение 524
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 8 – параграф 5 – алинея 1 – буква жб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жб) услуги за производство, 
разпределение и снабдяване с питейна 
вода и управление на отпадните води;

Or. en
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Изменение 525
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 8 – параграф 5 – алинея 1 – буква жб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жб) услугите за производство, 
разпределение и снабдяване с питейна 
вода, управление и пречистване на 
отпадните води и строителството, 
поддръжката и експлоатацията на 
необходимата за това 
инфраструктура,

Or. de

Обосновка

Въз основа на специалните екологични и хигиенни изисквания секторът на 
водоснабдяването също трябва да се разглежда отделно. Затова в съответствие с 
член 17 от Директива 2004/18/ЕО услугите по водоснабдяване следва да бъдат 
изключени от приложното поле на директивата.

Изменение 526
Werner Kuhn

Предложение за директива
Член 8 – параграф 5 – алинея 1 – буква жб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жб) услугите за производство, 
разпределение и снабдяване с питейна 
вода и управление и пречистване на 
отпадните води и строителството, 
поддръжката и експлоатацията на 
необходимата за това 
инфраструктура,

Or. de
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Изменение 527
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 8 – параграф 5 – буква жв) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(жв) финансовите операции на 
възлагащите органи за осигуряване на 
пари или капитали, инвестиции или 
финансиране на възлагане на 
обществени поръчки;

Or. de

Изменение 528
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 8 – параграф 5 – алинея 1 – буква жв) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жв) социални услуги и здравни услуги;

Or. en

Изменение 529
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 8 – параграф 5 – алинея 1 – буква жв) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жв) доставката на електроенергия, 
газ и топлинна енергия, както и 
строителството, поддръжката и 
експлоатацията на необходимата за 
това инфраструктура.

Or. de
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Обосновка

Енергийният сектор се регулира чрез множество специфични за него правила. Освен 
това той се характеризира с особени отношения между различните участници. 
Поради това не е целесъобразно неспецифично регулиране в рамките на настоящата 
директива.

Изменение 530
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 8 – параграф 5 – алинея 1 – буква жг) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жг) нестопански услуги от общ 
интерес;

Or. en

Изменение 531
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 8 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Излъчването, посочено в първа 
алинея, буква б), включва предаване и 
разпространение чрез всякакви видове 
електронни мрежи.

заличава се

Or. en

Изменение 532
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 8 – параграф 5 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Излъчването, посочено в първа 
алинея, буква б), включва предаване и 
разпространение чрез всякакви видове 
електронни мрежи.

Медийните услуги, посочени в 
параграф 1, буква б), включват
предаване и разпространение 
посредством всякакви видове 
електронни мрежи.

Or. fr

Изменение 533
Wim van de Camp

Предложение за директива
Член 8 – параграф 5 – алинея 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива не се прилага 
за договори за аренда на обществена и 
частна земя, в които държавата, 
възлагащият орган или 
възложителят единствено въвежда 
общи условия и/или конкретни 
обвързващи задължения с правно 
действие, които са свързани с 
ползването на земята без 
придобиване на конкретно 
строителство или услуги.

Or. en

Обосновка

Договорите, свързани със земя, следва да се изключат от директивата. Няма 
придобиване на строителство или услуги, като задълженията, наложени на 
оператора, който взема под наем, са свързани само с ползването на земята, а не със 
самата услуга.

Изменение 534
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong
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Предложение за директива
Член 8 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Настоящата директива не се 
прилага за концесии за услуги, 
свързани с услугите от общ 
икономически интерес и услугите от 
общ интерес, като например:
а) услуги по водоснабдяване;
б) услуги, свързани с отпадните води;
в) услуги по събиране на битови 
отпадъци;
г) енергийни услуги;
д) социални услуги съгласно 
определението на Комитета за 
социална закрила за доброволна 
европейска рамка за качество в 
секторите на услугите в 
здравеопазването и социалната 
закрила, задължителното 
обществено осигуряване, спешната 
помощ и гражданската защита;

Or. en

Изменение 535
Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Предложение за директива
Член 8 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Настоящата директива не се 
прилага по отношение на концесии за 
услуги от общ икономически интерес, 
по-специално в областта на 
водоснабдяването, управлението на 
отпадните води, социалните услуги, 
здравните услуги, както и услуги на
обединения на работници.
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Or. de

Изменение 536
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 8а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8а
Настоящата директива не се прилага 
за договори за аренда на обществена и 
частна земя, в които държавата, 
възлагащият орган или 
възложителят единствено въвежда 
общи условия и/или конкретни 
обвързващи задължения с правно 
действие, които са свързани с 
ползването на земята.

Or. en

Изменение 537
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на настоящия член: заличава се

а) „обществена съобщителна мрежа“ 
означава електронна съобщителна 
мрежа, използвана изцяло или главно 
за осигуряване на обществено 
достъпни електронни съобщителни 
услуги, които подпомагат преноса на 
информация между крайните точки 
на мрежата;

б)„електронна съобщителна мрежа“ 
означава предавателни системи и, 
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когато е приложимо, комутационно 
или маршрутизиращо оборудване и 
други ресурси, включително мрежови 
елементи, които не са активни, 
които позволяват предаването на 
сигнали по проводници, радио, 
оптичен или друг електромагнитен
начин, включително спътникови 
мрежи, фиксирани (мрежово и 
пакетно-комутирани, включително 
интернет) и мобилни наземни мрежи, 
електропроводни системи, доколкото 
са използвани за предаване на сигнали, 
мрежи, използвани за радио и 
телевизионно разпръскване, кабелни 
телевизионни мрежи, независимо от 
типа на пренасяната информация;

в) „крайна точка на мрежата“ (КТМ) 
означава физическия терминал, при 
който абонатът получава достъп до 
обществена съобщителна мрежа; 
когато мрежите предполагат 
комутиране или маршрутизация, 
КТМ се идентифицира чрез 
специфичен мрежов адрес, която 
може да се свърже с номера или 
името на абоната;

г) „електронни съобщителни услуги“
са услуги, които обикновено се 
предоставят срещу заплащане и се 
състоят изцяло или главно в пренос 
на сигнали по електронни 
съобщителни мрежи, включително 
далекосъобщителни услуги и 
предавателни услуги в мрежи, 
използвани за разпръскване, но с 
изключение на услугите, при които се 
осигурява или осъществява 
редакционен контрол върху 
съдържанието, предавано 
посредством електронните 
съобщителни мрежи и услуги; това не 
включва услугите на 
информационното общество, както 
са определени в член 1 от Директива 
98/34/ЕО, които не се състоят изцяло 
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или главно в пренос на сигнали по 
електронни съобщителни мрежи.

Or. en

Изменение 538
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10 заличава се
Изключения, приложими към 
концесии, възложени от възложители
1. Настоящата директива не се 
прелъга по отношение на концесии, 
които възложителите възлагат за 
цели, различни от извършването на 
техните дейности, както са описани 
в приложение III, или за извършване 
на такива дейности в трета страна 
при условия, които не включват 
физическо използване на мрежа или 
географска област в рамките на 
Съюза.
2. По искане на Комисията или 
националния надзорен орган 
възложителите ги уведомяват за 
дейностите, които разглеждат като 
изключени. Комисията може да 
публикува периодично за сведение в 
Официален вестник на Европейския 
съюз списъци на категориите 
дейности, за които смята, че се 
отнася това изключване. За тази цел 
Комисията се съобразява с 
чувствителните търговски аспекти, 
които възложителите могат да 
посочат, когато изпращат тази 
информация.

Or. en
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Изменение 539
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По искане на Комисията или 
националния надзорен орган 
възложителите ги уведомяват за 
дейностите, които разглеждат като 
изключени. Комисията може дa 
публикува периодично за сведение в 
Официален вестник на Европейския 
съюз списъци на категориите дейности, 
за които смята, че се отнася това 
изключване. За тази цел Комисията се 
съобразява с чувствителните търговски 
аспекти, които възложителите могат да 
посочат, когато изпращат тази 
информация.

2. По искане на Комисията или
националния орган със съответната 
компетентност, ако съществува 
такъв, възложителите ги уведомяват за 
дейностите, които разглеждат като 
изключени. Комисията може дa 
публикува периодично за сведение в 
Официален вестник на Европейския 
съюз списъци на категориите дейности, 
за които смята, че се отнася това 
изключване. За тази цел Комисията се 
съобразява с чувствителните търговски 
аспекти, които възложителите могат да 
посочат, когато изпращат тази 
информация.

Or. de

Обосновка

Понятието „национален надзорен орган“ трябва да се отхвърли, тъй като може да 
се разглежда като намеса в националния организационен суверенитет на държавите 
членки.

Изменение 540
Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) може да бъде контролирано чрез
сътрудничество между публични 
институции;
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Or. en

Изменение 541
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 11 — параграф 3 — буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) концесии, възложени от възложител 
на свързано предприятие,

а) концесии, възложени от възложител 
на свързано предприятие по смисъла на 
член 4, параграф 1, втора и трета 
алинея,

Or. fr

Обосновка

Разпоредбите на този член повтарят тези на Директива 2004/17/ЕО, чиято цел беше 
да позволи на възложителите — исторически местни и национални оператори, които 
не са възлагащи органи, да упражняват промишлена дейност и групово 
взаимодействие, за да могат да използват дъщерните си предприятия, създадени от 
предприятието майка. Затова е желателно да се ограничи тази разпоредба до 
възложителите, които не са възлагащи органи.

Изменение 542
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) концесии, възложени от съвместно 
предприятие, създадено от определен 
брой възложители изключително за 
извършване на описаните в приложение 
III дейности, на предприятие, което е 
свързано с един от тези възложители.

б) концесии, възложени от съвместно 
предприятие, създадено от определен 
брой възложители по смисъла на член 
4, параграф 1, втора и трета алинея
изключително за извършване на 
описаните в приложение III дейности, 
на предприятие, което е свързано с един 
от тези възложители.

Or. fr
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Обосновка

Разпоредбите на този член повтарят тези на Директива 2004/17/ЕО, чиято цел беше 
да позволи на възложителите — исторически местни и национални оператори, които 
не са възлагащи органи, да упражняват промишлена дейност и групово 
взаимодействие, за да могат да използват дъщерните си предприятия, създадени от 
предприятието майка. Затова е желателно да се ограничи тази разпоредба до 
възложителите, които не са възлагащи органи.

Изменение 543
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за концесии за услуги, при условие че
за предходните три години поне 80 % 
от средния оборот на свързаното 
предприятие по отношение на 
услугите като цяло произтича от 
предоставянето на такива услуги на 
предприятия, с които то е свързано;

а) за концесии за услуги, при условие че 
поне 80 % от дейността, която е 
предмет на концесионен договор за 
услуги, произтича от предоставянето на 
такива услуги на предприятия,с които то 
е свързано;

Or. en

Изменение 544
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за концесии за услуги, при условие че 
за предходните три години поне 80 % от 
средния оборот на свързаното 
предприятие по отношение на услугите 
като цяло произтича от предоставянето 
на такива услуги на предприятия, с 
които то е свързано;

а) за концесии за услуги, при условие че 
за предходните три години поне 80 % от 
средния оборот на свързаното 
предприятие по отношение на услугите,
които са предмет на концесии за 
услуги, произтича от предоставянето на 
такива услуги на предприятия, с които 
то е свързано;



PE497.782v02-00 44/152 AM\916802BG.doc

BG

Or. de

Изменение 545
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за концесии за строителство, при 
условие че за предходните три години
поне 80 % от средния оборот на 
свързаното предприятие по отношение 
на строителни работи като цяло
произтича от предоставянето на 
строителни работи на предприятия, с 
които то е свързано.

б) за концесии за строителство, при 
условие че поне 80 % от дейността на 
свързаното предприятие, която е 
предмет на концесионен договор за 
строителство, произтича от 
предоставянето на строителни работи на 
предприятия, с които то е свързано.

Or. en

Изменение 546
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за концесии за строителство, при 
условие че за предходните три години 
поне 80 % от средния оборот на 
свързаното предприятие по отношение 
на строителни работи като цяло
произтича от предоставянето на 
строителни работи на предприятия, с 
които то е свързано.

б) за концесии за строителство, при 
условие че за предходните три години 
поне 80 % от средния оборот на 
свързаното предприятие по отношение 
на строителни работи, които са 
предмет на концесии за 
строителство, произтича от 
предоставянето на строителни работи на 
предприятия, с които то е свързано.

Or. de
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Обосновка

Тъй като свързаните предприятия могат да упражняват дейност на различни пазари, 
които в различна степен са отворени за конкуренция, при определянето на границата, 
доколко свързаните предприятия могат да извършват дейност на пазара и за трети 
лица, следва да наблюдава само дейността, която е предмет на концесия за услуги или 
строителство. Общо разглеждане на всички дейности на свързаното предприятие не 
е необходимо за предотвратяване на нарушаване на конкуренцията.

Изменение 547
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за концесии за строителство, при 
условие че за предходните три години 
поне 80 % от средния оборот на 
свързаното предприятие по отношение 
на строителни работи като цяло 
произтича от предоставянето на 
строителни работи на предприятия, с 
които то е свързано.

б) за концесии за строителство, при 
условие че за предходните три години 
поне 80 % от дейностите на 
свързаното предприятие по отношение 
на строителни работи като цяло 
произтичат от предоставянето на 
строителни работи на предприятия, с 
които то е свързано.

Or. de

Изменение 548
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 11 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато повече от едно 
предприятие, което е свързано с 
възложителя, предоставя същите 
или сходни услуги, доставки или 
строителство горните проценти, 
посочени в параграф 4, се изчисляват, 
като се вземе предвид съвкупният 
оборот, който съответно се създава 

заличава се
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от предоставянето на услуги, 
доставки или строителство от тези 
свързани предприятия.

Or. en

Изменение 549
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Независимо от член 15 и при условие че 
съвместното предприятие е било 
създадено за извършване на въпросната 
дейност за период от поне три години и 
че учредителният документ на 
съвместното предприятие предвижда 
влизащите в него възложители да 
останат част от него поне за същия 
период, настоящата директива не се 
прилага за концесии, възложени от 
някой от следните:

Независимо от член 15 и при условие че 
съвместното предприятие или форма на 
официално сътрудничество са били 
създадени за извършване на въпросната 
дейност за период от една година и че 
учредителният документ на съвместното 
предприятие или на форма на 
официално сътрудничество
предвижда влизащите в него 
възложители или сътрудничещи си 
субекти да останат част от него поне за 
същия период, настоящата директива не 
се прилага за концесии, възложени от 
някой от следните:

Or. en

Изменение 550
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) от съвместно предприятие, създадено
от определен брой възложители 
изключително за извършване на 
дейности по смисъла на приложение III, 
на един от тези възложители, или

а) от съвместно предприятие или форма 
на официално сътрудничество,
създадени от определен брой 
възложители изключително за 
извършване на дейности по смисъла на 
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приложение III, на един от тези 
възложители, или

Or. en

Изменение 551
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 12 — параграф 1 — буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) от съвместно предприятие, създадено 
от определен брой възложители 
изключително за извършване на 
дейности по смисъла на приложение III, 
на един от тези възложители, или

а) от съвместно предприятие, създадено 
от определен брой възложители по 
смисъла на член 4, параграф 1, втора и 
трета алинея изключително за 
извършване на дейности по смисъла на 
приложение III, на един от тези 
възложители, или

Or. fr

Изменение 552
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) от възложител на такова съвместно 
предприятие, от което той представлява 
част.

б) от субект на такова съвместно 
предприятие или форма на официално 
сътрудничество, от които той 
представлява част.

Or. en

Изменение 553
Cristian Silviu Buşoi



PE497.782v02-00 48/152 AM\916802BG.doc

BG

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) от възложител на съвместно 
предприятие, в което той участва.

б) от възложител по смисъла на член 4, 
параграф 1, втора и трета алинея на 
съвместно предприятие, в което той 
участва.

Or. fr

Изменение 554
Josef Weidenholzer

Предложение за директива
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13 заличава се
Изпращане на информация от 
възложителите
По искане на Комисията или на 
националния надзорен орган 
възложителите им съобщават 
следната информация относно 
прилагането на член 11, параграфи 2 и 
3 и на член 12.
а) имената на заинтересованите 
предприятия или съвместни 
предприятия;
б) естеството и стойността на 
съответните концесии;
в) доказателство, което Комисията 
или националният надзорен орган са 
сметнали за необходимо, за това, че 
взаимоотношенията между 
предприятието или съвместното 
предприятие, на което се възлагат 
концесиите, и възложителя 
съответстват на изискванията на 
член 11 или 12.
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Or. en

Изменение 555
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

По искане на Комисията или на
националния надзорен орган
възложителите им съобщават следната 
информация относно прилагането на 
член 11, параграфи 2 и 3 и на член 12.

По искане на Комисията или на
компетентните национални органи
възложителите им съобщават следната 
информация относно прилагането на 
член 11, параграфи 2 и 3, буква б) и на 
член 12.

Or. en

Изменение 556
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – встъпителна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

По искане на Комисията или на 
националния надзорен орган 
възложителите им съобщават следната 
информация относно прилагането на 
член 11, параграфи 2 и 3 и на член 12.

По искане на Комисията или на
национален орган със съответната 
компетентност, ако съществува 
такъв, възложителите им съобщават 
следната информация относно 
прилагането на член 11, параграфи 2 и 3 
и на член 12.

Or. de

Обосновка

Понятието „национален надзорен орган“ трябва да се отхвърли, тъй като може да 
се разглежда като намеса в националния организационен суверенитет на държавите 
членки.
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Изменение 557
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) доказателство, което Комисията 
или националният надзорен орган са 
сметнали за необходимо, за това, че 
взаимоотношенията между 
предприятието или съвместното 
предприятие, на което се възлагат 
концесиите, и възложителя 
съответстват на изискванията на 
член 11 или 12.

заличава се

Or. en

Изменение 558
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) доказателство, което Комисията или 
националният надзорен орган са 
сметнали за необходимо, за това, че 
взаимоотношенията между 
предприятието или съвместното 
предприятие, на което се възлагат 
концесиите, и възложителя съответстват 
на изискванията на член 11 или 12.

в) доказателство, което Комисията или
национален орган със съответната 
компетентност, ако съществува 
такъв, са сметнали за необходимо, за 
това, че взаимоотношенията между 
предприятието или съвместното 
предприятие, на което се възлагат 
концесиите, и възложителя съответстват 
на изискванията на член 11 или 12.

Or. de

Обосновка

Понятието „национален надзорен орган“ трябва да се отхвърли, тъй като може да 
се разглежда като намеса в националния организационен суверенитет на държавите 
членки.
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Изменение 559
Cristiana Muscardini

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива не се прилага 
по отношение на държавната земя в 
граничните области на държавите 
членки, тъй като тя е стратегическа 
и чувствителна зона за целите на 
националната сигурност. 

Or. it

Изменение 560
Cristiana Muscardini

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Концесиите за строителство, които 
следва да се изпълняват в 
държавната земя в граничните 
области на държавите членки, не 
могат да се възлагат въз основа на 
международни тръжни процедури.

Or. it

Изменение 561
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 15 – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Отношения между публични органи Сътрудничество между възлагащи
органи

Or. en

Изменение 562
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 15 — заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отношения между публични органи Сътрудничество между възлагащи 
органи

Or. fr

Изменение 563
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) възлагащият орган или възложителят 
упражнява върху юридическото лице 
контрол, подобен на този, който 
упражнява върху собствените си 
служби, и

а) възлагащият орган или възложителят 
упражнява върху юридическото лице 
контрол, равностоен на този, който 
упражнява върху собствените си 
служби, и

Or. en

Изменение 564
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) възлагащият орган или възложителят 
упражнява върху юридическото лице 
контрол, подобен на този, който 
упражнява върху собствените си 
служби, и

а) възлагащият орган или възложителят 
упражнява върху юридическото лице 
контрол, подобен на този, който 
упражнява върху собствените си 
служби. За установяване на 
наличието на контрол по смисъла на 
настоящия параграф не е 
задължително възлагащият орган или 
възложителят да е 100 % собственик,

Or. de

Обосновка

В съответствие с Регламент № 1370/2007 следва да се изясни, че е възможно 
директно възлагане на контролираната единица, ако възлагащият орган или 
възложителят упражнява решаващо влияние върху стратегическите цели и важните 
решения. За тази цел не се изисква контролираната единица да е 100 % собственост 
на възлагащия орган или на възложителя.

Изменение 565
Peter Simon

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) възлагащият орган или възложителят 
упражнява върху юридическото лице 
контрол, подобен на този, който 
упражнява върху собствените си 
служби, и

а) възлагащият орган или възложителят 
упражнява върху юридическото лице 
контрол, подобен на този, който 
упражнява върху собствените си 
служби, и се изхожда от това, че 
случаят е такъв, когато той има 
решаващо влияние както върху 
стратегическите цели, така и върху 
важните решения на 
контролираното юридическо лице; за 
установяване на наличието на такъв 
контрол могат да се вземат предвид и 
фактори като равнището на 
представителство в 
административните, управителните 
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или надзорните органи, уточненията 
по този въпрос в уставите или в 
споразуменията за собствеността; не 
се изисква контролираното 
юридическо лице да е изцяло
собственост на възлагащия орган или 
на възложителя.

Or. de

Изменение 566
Françoise Castex

Предложение за директива
Член 15 — параграф 1 — алинея 1 — буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) възлагащият орган или възложителят 
упражнява върху юридическото лице 
контрол, подобен на този, който 
упражнява върху собствените си 
служби, и

а) възлагащият орган или възложителят 
упражнява върху юридическото лице 
контрол, равностоен на този, който 
упражнява върху собствените си 
служби, с други думи, той упражнява 
решаващо влияние както върху 
стратегическите цели, така и върху 
важните решения на 
контролираното юридическо лице; 
държавите членки определят при 
какви условия може да се извършва 
този контрол; и

Or. fr

Изменение 567
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 15 — параграф 1 — алинея 1 — буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-малко 90 % от дейността на 
това юридическо лице се извършва за 
контролиращия възлагащ орган или 

заличава се
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възложител или за други юридически 
лица, контролирани от този възлагащ 
орган или възложител

Or. fr

Изменение 568
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-малко 90 % от дейността на това 
юридическо лице се извършва за 
контролиращия възлагащ орган или 
възложител или за други юридически 
лица, контролирани от този възлагащ 
орган или възложител

б) най-малко 80 % от дейността на това 
юридическо лице, която е предмет на 
концесията, се извършва за 
контролиращия възлагащ орган или 
възложител или за други юридически 
лица, контролирани от този възлагащ 
орган или възложител;

Or. en

Изменение 569
Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-малко 90 % от дейността на 
това юридическо лице се извършва за 
контролиращия възлагащ орган или 
възложител или за други юридически 
лица, контролирани от този възлагащ 
орган или възложител;

б) основната дейност на това 
юридическо лице се извършва за 
контролиращия възлагащ орган или 
възложител или за други юридически 
лица, контролирани от този възлагащ 
орган или възложител; приема се, че 
юридическото лице осъществява 
дейност основно за контролиращия 
възлагащ орган или възложител или 
за други юридически лица, 
контролирани от тях, когато най-
малко 90 % от осъществяваната от 
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лицето дейност, която е предмет на 
поръчката, е в тяхна полза;

Or. de

Обосновка

Предложението съчетава съдебната практика на Съда на ЕС по дело С-107/98 с 
клауза за сигурност („safe-harbour“), с която се въвежда оборима презумпция относно 
това кога е налице вътрешна (in-house) дейност.

Изменение 570
Pier Antonio Panzeri

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-малко 90 % от дейността на това 
юридическо лице се извършва за 
контролиращия възлагащ орган или 
възложител или за други юридически 
лица, контролирани от този възлагащ 
орган или възложител

б) най-малко 80 % от дейността на това 
юридическо лице се извършва за 
контролиращия възлагащ орган или 
възложител или за други юридически 
лица, контролирани от този възлагащ 
орган или възложител;

Or. en

Изменение 571
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-малко 90 % от дейността на 
това юридическо лице се извършва за 
контролиращия възлагащ орган или 
възложител или за други юридически 
лица, контролирани от този възлагащ 
орган или възложител

б) цялата дейност на това юридическо 
лице се извършва за контролиращия 
възлагащ орган или възложител или за 
други юридически лица, контролирани 
от този възлагащ орган или възложител

Or. en
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Обосновка

За да се защити лоялната конкуренция, е необходимо да се ограничи вътрешното 
изключение. Би било несправедливо вътрешните оператори също да имат достъп до 
свободния пазар и да се конкурират с други частни оператори, на които не се 
възлагат договори без състезателна процедура. Още повече, че останалите 10 % от 
дейността може да не са непременно незначителни.

Изменение 572
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-малко 90 % от дейността на това 
юридическо лице се извършва за 
контролиращия възлагащ орган или 
възложител или за други юридически 
лица, контролирани от този възлагащ 
орган или възложител;

б) най-малко 80 % от дейността на това 
юридическо лице, която е предмет на 
концесията, се извършва за 
контролиращия възлагащ орган или 
възложител или за други юридически 
лица, контролирани от този възлагащ 
орган или възложител; под дейности, 
които се извършват за 
контролиращия възлагащ орган или 
възложител, или за други 
контролирани от него юридически 
лица, се разбират и такива, които са 
извършени за трети лица, когато 
услугата попада в рамките на 
законния обхват на задачите на 
възлагащия орган.

Or. de

Обосновка

От общините се изисква да изпълняват своите задължения за снабдяване с цел 
гарантиране на обществените услуги. Това важи в еднаква степен за значимите и за 
незначимите за пазара услуги. Получател на всички комунални услуги винаги е 
гражданинът - тоест третото лице. Следователно, общините, като местни 
публични органи или със свое собствено правно несамостоятелно предприятие 
предоставят услуги по същия начин на трети лица, както едно ООД за градски 
комунални услуги.
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Изменение 573
Peter Simon

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-малко 90 % от дейността на това 
юридическо лице се извършва за 
контролиращия възлагащ орган или 
възложител или за други юридически 
лица, контролирани от този възлагащ 
орган или възложител;

б) най-малко 90 % от дейността на това 
юридическо лице, която е предмет на 
поръчката, се извършва за 
контролиращия възлагащ орган или 
възложител или за други юридически 
лица, контролирани от този възлагащ 
орган или възложител;

Or. de

Изменение 574
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 15 — параграф 1 — алинея 1 — буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-малко 90 % от дейността на 
това юридическо лице се извършва за 
контролиращия възлагащ орган или 
възложител или за други юридически 
лица, контролирани от този възлагащ 
орган или възложител

б) най-малко 90 % от общия среден 
оборот на това юридическо лице се 
осъществява за сметка на
контролиращия възлагащ орган или 
възложител или за други юридически 
лица, контролирани от този възлагащ 
орган или възложител

Or. fr

Обосновка

Редакционно приспособяване към контекста на концесиите.

Изменение 575
Françoise Castex
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Предложение за директива
Член 15 — параграф 1 — алинея 1 — буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-малко 90 % от дейността на това 
юридическо лице се извършва за 
контролиращия възлагащ орган или 
възложител или за други юридически 
лица, контролирани от този възлагащ 
орган или възложител

б) основната част от дейността на това 
юридическо лице се извършва за 
контролиращия възлагащ орган или 
възложител или за други юридически 
лица, контролирани от този възлагащ 
орган или възложител

Or. fr

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

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-малко 90 % от дейността на това 
юридическо лице се извършва за 
контролиращия възлагащ орган или 
възложител или за други юридически 
лица, контролирани от този възлагащ 
орган или възложител

б) по-голямата част от дейността на 
това юридическо лице се извършва за 
контролиращия възлагащ орган или
възложител или за други юридически 
лица, контролирани от този възлагащ 
орган или възложител;

Or. pl

Изменение 577
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) най-малко 80 % от общия 
достигнат среден оборот на 
юридическото лице, които са 
предмет на концесията, се извършват 
за контролиращия възлагащ орган или 



PE497.782v02-00 60/152 AM\916802BG.doc

BG

възложител или за други юридически 
лица, контролирани от този възлагащ 
орган или възложител;

Or. de

Изменение 578
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) в контролираното юридическо 
лице няма частен дял.

заличава се

Or. de

Изменение 579
Peter Simon

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) в контролираното юридическо лице 
няма частен дял. 

заличава се

Or. de

Изменение 580
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) в контролираното юридическо лице 
няма частен дял.

в) в контролираното юридическо лице 
няма частен дял., с изключение на 
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правно наложените форми на частно 
участие.

Or. en

Изменение 581
Pier Antonio Panzeri

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) в контролираното юридическо лице 
няма частен дял.

в) в контролираното юридическо лице 
няма частен дял, с изключение на 
правно наложените форми на частно 
участие.

Or. en

Изменение 582
Vicente Miguel Garcés Ramón

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) в контролираното юридическо лице 
няма частен дял.

в) в контролираното юридическо лице 
няма частен дял, с изключение на 
формите на нестопанско частно 
участие, които са присъщи за 
контролиращия възлагащ орган или за 
контролираното юридическо лице, 
присъстващо в някои социални 
предприятия, отговорни за 
изпълнението на задължение за 
обществена услуга, създадено 
специално в отговор на изискванията 
от общ интерес, и които не са от 
промишлено и търговско естество и 
се управляват от действащите 
закони в държавите членки.
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Or. en

Изменение 583
Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) в контролираното юридическо лице 
няма частен дял. 

в) в контролираното юридическо лице 
няма частен дял, при условие че той не 
е задължително регламентиран от 
закона в съответните държави 
членки.

Or. de

Обосновка

Поради исторически наслагвания и установени структури в някои държави членки 
частното участие е задължително регламентирано от закона. Тези форми на 
сътрудничество следва да са възможни и занапред, иначе в останалите случаи, в 
съответствие със съдебната практика на Съда на ЕС, следва да се изключи всякакво 
частно участие.

Изменение 584
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 15 — параграф 1 — алинея 1 — буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) в контролираното юридическо лице 
няма частен дял.

в) в контролираното юридическо лице 
няма частен дял, с изключение на 
частните форми на участие с 
нестопанска цел, присъщи на 
контролиращия възлагащ орган или 
на контролираното юридическо лице, 
които форми се срещат в някои от 
социалните предприятия, 
занимаващи се с изпълнението на 
задача във връзка с обществена услуга, 
които предприятия са създадени 
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специално, за да отговорят на нужди 
от обществен интерес, чието 
естество не е промишлено и 
търговско, и се управляват от 
действащото в държавите членки 
законодателство.

Or. fr

Изменение 585
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 1 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) контролираното юридическо лице 
не преследва интереси, различни от 
тези на публичните органи, свързани 
с него.

Or. es

Изменение 586
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За възлагащ орган или възложител, 
както е посочен в член 4, параграф 1, 
първа алинея, се счита, че упражнява 
върху юридическо лице контрол, 
подобен на този, който упражнява 
върху собствените си служби по 
смисъла на буква а) от първа алинея, 
ако той има решаващо влияние както 
върху стратегическите цели, така и 
върху важните решения на 
контролираното юридическо лице.

заличава се
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Or. en

Изменение 587
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За възлагащ орган или възложител, 
както е посочен в член 4, параграф 1, 
първа алинея, се счита, че упражнява 
върху юридическо лице контрол, 
подобен на този, който упражнява 
върху собствените си служби по 
смисъла на буква а) от първа алинея, 
ако той има решаващо влияние както 
върху стратегическите цели, така и 
върху важните решения на 
контролираното юридическо лице. 

заличава се

Or. de

Обосновка

Във връзка със заявените цели за опростяване и рационализиране на 
законодателството в областта на възлагането на концесии в законодателния текст 
трябва да се избягват прекалено подробни обяснения, които не водят до по-голяма 
правна сигурност и освен това надхвърлят обхвата на съдебната практика на Съда 
на Европейския съюз.

Изменение 588
Peter Simon

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За възлагащ орган или възложител, 
както е посочен в член 4, параграф 1, 
първа алинея, се счита, че упражнява 
върху юридическо лице контрол, 
подобен на този, който упражнява 

заличава се
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върху собствените си служби по 
смисъла на буква а) от първа алинея, 
ако той има решаващо влияние както 
върху стратегическите цели, така и 
върху важните решения на 
контролираното юридическо лице. 

Or. de

Изменение 589
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За възлагащ орган или възложител, 
както е посочен в член 4, параграф 1, 
първа алинея, се счита, че упражнява 
върху юридическо лице контрол, 
подобен на този, който упражнява върху 
собствените си служби по смисъла на 
буква а) от първа алинея, ако той има 
решаващо влияние както върху 
стратегическите цели, така и върху 
важните решения на контролираното 
юридическо лице.

За възлагащ орган или възложител, 
както е посочен в член 4, параграф 1, 
първа алинея, се счита, че упражнява 
върху юридическо лице контрол, 
подобен на този, който упражнява върху 
собствените си служби по смисъла на 
буква а) от първа алинея, ако той има 
решаващо влияние както върху 
стратегическите цели, така и върху 
важните решения на контролираното 
юридическо лице. Посочените по-горе 
условия трябва да бъдат съответно 
изпълнени, когато възлагащ орган 
възлага обществена поръчка на 
юридическо лице, контролирано от 
него съвместно с други възлагащи 
органи.

Or. de

Изменение 590
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

За възлагащ орган или възложител, 
както е посочен в член 4, параграф 1, 
първа алинея, се счита, че упражнява 
върху юридическо лице контрол, 
подобен на този, който упражнява върху 
собствените си служби по смисъла на 
буква а) от първа алинея, ако той има 
решаващо влияние както върху 
стратегическите цели, така и върху 
важните решения на контролираното 
юридическо лице

За възлагащ орган или възложител, 
както е посочен в член 4, параграф 1, 
първа алинея, се счита, че упражнява 
върху юридическо лице контрол, 
подобен на този, който упражнява върху 
собствените си служби по смисъла на 
буква а) от първа алинея, ако той има 
определящо влияние както върху 
стратегическите цели, така и върху 
важните решения на контролираното 
юридическо лице.

Or. de

Обосновка

Ориентировъчен критерий за контрола, упражняван върху юридическо лице, на което 
се възлага поръчка, следва да бъде възможността, предоставена на възлагащ орган, 
да оказва влияние върху собствена служба, която подлежи напълно на надзор и 
получава указания от съответното ведомствено ръководство. Собствената служба 
не разполага или разполага най-много само с ограничена самостоятелност.

Изменение 591
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 важи също така и 
когато контролиран субект, който се 
явява възлагащ орган или възложител, 
както е посочено в член 4, параграф 1, 
първа алинея, възложи концесия на 
контролиращия го субект или на 
друго юридическо лице, контролирано 
от същия възлагащ орган, при условие 
че няма частен дял в юридическото 
лице, на което се възлага публичната 
концесия.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Тази разпоредба надхвърля съдебната практика на Съда на ЕС (Решението Teckal) и 
ще ограничи прекалено много конкуренцията.

Изменение 592
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 важи също така и когато 
контролиран субект, който се явява 
възлагащ орган или възложител, както е 
посочено в член 4, параграф 1, първа 
алинея, възложи концесия на 
контролиращия го субект или на друго 
юридическо лице, контролирано от 
същия възлагащ орган, при условие че 
няма частен дял в юридическото лице, 
на което се възлага публичната 
концесия.

2. Параграф 1 важи също така и когато 
контролиран субект, който се явява 
възлагащ орган или възложител, както е 
посочено в член 4, параграф 1, първа 
алинея, възложи концесия на 
контролиращия го субект или на друго 
юридическо лице, контролирано от 
същия възлагащ орган или 
възложител, при условие че няма 
частен дял в юридическото лице, на 
което се възлага публичната концесия, с 
изключение на правно наложените 
форми на частно участие.

Or. en

Изменение 593
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja 
Weisgerber

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 важи също така и когато 
контролиран субект, който се явява 
възлагащ орган или възложител, както е 
посочено в член 4, параграф 1, първа 
алинея, възложи концесия на 
контролиращия го субект или на друго 

2. Параграф 1 важи също така и когато 
контролиран субект, който се явява 
възлагащ орган или възложител, както е 
посочено в член 4, параграф 1, първа 
алинея, възложи концесия на 
контролиращия го субект или 
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юридическо лице, контролирано от 
същия възлагащ орган, при условие че 
няма частен дял в юридическото 
лице, на което се възлага публичната 
концесия. 

контролиращи го субекти или на 
друго юридическо лице, контролирано 
от същия възлагащ орган.

Or. de

Обосновка

В съответствие с Регламент № 1370/2007 следва да се изясни, че е възможно 
директно възлагане на контролираната единица, ако възлагащият орган или 
възложителят може да упражнява решаващо влияние върху стратегическите цели и 
важните решения. За тази цел не се изисква контролираната единица да е 100 % 
собственост на възлагащия орган или на възложителя.

Изменение 594
Pier Antonio Panzeri

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 важи също така и когато 
контролиран субект, който се явява 
възлагащ орган или възложител, както е 
посочено в член 4, параграф 1, първа 
алинея, възложи концесия на 
контролиращия го субект или на друго 
юридическо лице, контролирано от 
същия възлагащ орган, при условие че 
няма частен дял в юридическото лице, 
на което се възлага публичната 
концесия.

2. Параграф 1 важи също така и когато 
контролиран субект, който се явява 
възлагащ орган или възложител, както е 
посочено в член 4, параграф 1, първа 
алинея, възложи концесия на 
контролиращия го субект или субекти
или на друго юридическо лице, 
контролирано от същия възлагащ орган, 
при условие че няма частен дял в 
юридическото лице, на което се възлага 
публичната концесия, с изключение на 
правно наложените форми на частно 
участие.

Or. en

Изменение 595
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 важи също така и когато 
контролиран субект, който се явява
възлагащ орган или възложител, както е 
посочено в член 4, параграф 1, първа 
алинея, възложи концесия на 
контролиращия го субект или на друго 
юридическо лице, контролирано от 
същия възлагащ орган, при условие че 
няма частен дял в юридическото лице, 
на което се възлага публичната 
концесия.

2. Параграф 1 важи също така и когато 
контролиран субект или субекти, 
които се явяват възлагащ орган или 
възложител, както е посочено в член 4, 
параграф 1, първа алинея, възложи 
концесия на контролиращия го субект 
или на друго юридическо лице, 
контролирано от същия възлагащ орган, 
при условие че няма частен дял в 
юридическото лице, на което се възлага 
публичната концесия, с изключение на 
формите на нестопанско частно 
участие, които са присъщи за 
контролиращия възлагащ орган или за 
контролираното юридическо лице, 
присъстващо в някои социални 
предприятия, отговорни за 
изпълнението на задължение за 
осигуряване на обществена услуга, 
създадено специално в отговор на 
изискванията от общ интерес, и 
които не са от промишлено и 
търговско естество и се управляват 
от действащите закони в държавите 
членки.

Or. en

Изменение 596
Peter Simon

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 важи също така и когато 
контролиран субект, който се явява 
възлагащ орган или възложител, както е 
посочено в член 4, параграф 1, първа 
алинея, възложи концесия на 

2. Параграф 1 важи също така и когато 
контролиран субект, който се явява 
възлагащ орган или възложител, както е 
посочено в член 4, параграф 1, първа 
алинея, възложи концесия на 
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контролиращия го субект или на друго 
юридическо лице, контролирано от 
същия възлагащ орган, при условие че 
няма частен дял в юридическото 
лице, на което се възлага публичната 
концесия.

контролиращия го субект или субекти
или на друго юридическо лице, 
контролирано от същия възлагащ орган. 

Or. de

Изменение 597
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 15 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 важи също така и когато 
контролиран субект, който се явява 
възлагащ орган или възложител, както е 
посочено в член 4, параграф 1, първа 
алинея, възложи концесия на 
контролиращия го субект или на друго 
юридическо лице, контролирано от 
същия възлагащ орган, при условие че 
няма частен дял в юридическото лице, 
на което се възлага публичната 
концесия.

2. Параграф 1 важи също така и когато 
контролиран субект, който се явява 
възлагащ орган или възложител, както е 
посочено в член 4, параграф 1, първа 
алинея, възложи концесия на
контролиращия го субект или субекти,
или на друго юридическо лице, 
контролирано от същия възлагащ орган, 
при условие че няма частен дял в 
юридическото лице, на което се възлага 
обществената поръчка, с изключение 
на частните форми на участие с 
нестопанска цел, присъщи на 
контролиращия възлагащ орган или 
възложител или на контролираното 
юридическо лице, които форми се 
срещат в някои от социалните 
предприятия, занимаващи се с 
изпълнението на задача във връзка с 
обществена услуга, които 
предприятия са създадени специално, 
за да отговорят на нужди от 
обществен интерес, чието естество 
не е промишлено и търговско, и се 
управляват от действащото в 
държавите членки законодателство. 

Or. fr
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Изменение 598
Françoise Castex

Предложение за директива
Член 15 — параграф 2 — алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изключение от разпоредбите на 
настоящия член се прави за 
юридическите лица с нестопанска цел 
от сферата на социалната и 
солидарната икономика (сдружения, 
взаимоспомагателни дружества, 
кооперации, и т.н.);

Or. fr

Изменение 599
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. [...] заличава се

Or. de

Изменение 600
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Възлагащ орган или възложител, 
както е посочен в член 4, параграф 1, 
първа алинея, който не упражнява 
контрол върху юридическо лице по 

заличава се
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смисъла на параграф 1, може да 
възложи концесия, без да прилага 
разпоредбите на настоящата 
директива, на юридическо лице, което 
той контролира съвместно с други 
възлагащи органи или възложители, 
ако са изпълнени следните условия: 

а) възлагащите органи или 
възложителите, както са посочени в 
член 4, параграф 1, първа алинея, 
упражняват съвместно по 
отношение на юридическото лице 
контрол, подобен на този, който 
упражняват върху собствените си 
служби. 

б) най-малко 90 % от дейностите на 
това юридическо лице се извършват 
за контролиращите възлагащи органи 
или възложители, както са посочени 
в член 4, параграф 1, първа алинея, или 
за други юридически лица, 
контролирани от същия възлагащ 
орган или възложител;

в) в контролираното юридическо лице 
няма частен дял

За целите на буква а) се счита, че 
възлагащите органи или 
възложителите, както са посочени в 
член 4, параграф 1, първа алинея, 
съвместно контролират юридическо 
лице, ако кумулативно са изпълнени 
следните условия:

а) органите, които вземат решения за 
контролираното юридическо лице, 
включват представители на всички 
участващи възлагащи органи или 
възложители, както са посочени в 
член 4, параграф 1, първа алинея; 

с) възлагащите органи или 
възложителите, както са посочени в 
член 4, параграф 1, първа алинея, са в 
състояние съвместно да упражняват 
решаващо влияние върху 
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стратегическите цели и върху 
важните решения на 
контролираното юридическо лице;

в) контролираното юридическо лице 
не преследва интереси, различни от 
тези на публичните органи, свързани 
с него;

г) контролираното юридическо лице 
не извлича никакви облаги, освен 
възстановяването на действителни 
разходи по обществените поръчки на 
възлагащите органи.

Or. en

Обосновка

Вътрешното изключение следва да се ограничи до субекти, контролирани от 
възлагащия орган. Разширяването му до правни субекти, които са съвместно 
контролирани от възлагащия орган и друг такъв възлагащ орган, ще ограничи 
прекалено конкуренцията.

Изменение 601
Pier Antonio Panzeri

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащ орган или възложител, както е 
посочен в член 4, параграф 1, първа 
алинея, който не упражнява контрол 
върху юридическо лице по смисъла на 
параграф 1, може да възложи концесия,
без да прилага разпоредбите на 
настоящата директива, на юридическо 
лице, което той контролира съвместно с 
други възлагащи органи или 
възложители, ако са изпълнени следните 
условия:

Възлагащ орган или възложител, както е 
посочен в член 4, параграф 1, първа 
алинея, който не упражнява контрол 
върху юридическо лице по смисъла на 
параграф 1, може да възложи концесия,
извън обхвата на настоящата 
директива, на юридическо лице, което
контролира съвместно с други 
възлагащи органи, на юридическото 
лице, което той контролира съвместно 
с други възлагащи органи или 
възложители, а юридическото лице, 
над което възлагащият орган или 
възлагащите органи упражнява(т) 
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контрол, може да придобива стоки и 
услуги от тези публични собственици, 
без да се прилага тази директива, ако 
са изпълнени следните условия:

Or. en

Изменение 602
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) възлагащите органи или 
възложителите, както са посочени в 
член 4, параграф 1, първа алинея, 
упражняват съвместно по отношение на 
юридическото лице контрол, подобен на 
този, който упражняват върху 
собствените си служби.

а) възлагащите органи или 
възложителите, както са посочени в 
член 4, параграф 1, първа алинея, 
упражняват съвместно по отношение на 
юридическото лице контрол, 
равностоен на този, който упражняват 
върху собствените си служби.

Or. en

Изменение 603
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) възлагащите органи или 
възложителите, както са посочени в 
член 4, параграф 1, първа алинея, 
упражняват съвместно по отношение на 
юридическото лице контрол, подобен на 
този, който упражняват върху 
собствените си служби.

a) възлагащите органи или 
възложителите, както са посочени в 
член 4, параграф 1, първа алинея, 
упражняват съвместно по отношение на 
юридическото лице контрол, подобен на 
този, който упражняват върху 
собствените си служби; за 
установяване на наличието на 
контрол по смисъла на настоящия 
параграф не е задължително 
възлагащият орган или 
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възложителят да е 100 % собственик;

Or. de

Обосновка

В съответствие с Регламент № 1370/2007 следва да се изясни, че е възможно 
директно възлагане на контролираната единица, ако възлагащият орган или 
възложителят може да упражнява решаващо влияние върху стратегическите цели и 
важните решения. За тази цел не се изисква контролираната единица да е 100 % 
собственост на възлагащия орган или на възложителя.

Изменение 604
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 15 — параграф 3 — алинея 1 — буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) възлагащите органи или 
възложителите, както са посочени в 
член 4, параграф 1, първа алинея, 
упражняват съвместно по 
отношение на юридическото лице 
контрол, подобен на този, който 
упражняват върху собствените си 
служби.

а) органите за вземане на решения на 
съответните юридически лица се 
определят от мнозинството от 
участващите възлагащи органи;

Or. fr

Изменение 605
Françoise Castex

Предложение за директива
Член 15 — параграф 3 — алинея 1 — буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) възлагащите органи или 
възложителите, както са посочени в 
член 4, параграф 1, първа алинея, 

а) възлагащите органи или 
възложителите, както са посочени в 
член 4, параграф 1, първа алинея, 
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упражняват съвместно по отношение на 
юридическото лице контрол, подобен на 
този, който упражняват върху 
собствените си служби.

упражняват съвместно по отношение на 
юридическото лице контрол, 
равностоен на този, който упражняват 
върху собствените си служби, с други 
думи, те упражняват решаващо 
влияние както върху 
стратегическите цели, така и върху 
важните решения на 
контролираното юридическо лице; 
държавите членки определят 
условията за контрол по тази 
разпоредба;

Or. fr

Изменение 606
Peter Simon

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) възлагащите органи или 
възложителите, както са посочени в 
член 4, параграф 1, първа алинея, 
упражняват съвместно по отношение на 
юридическото лице контрол, подобен на 
този, който упражняват върху 
собствените си служби;

а) възлагащите органи или 
възложителите, както са посочени в 
член 4, параграф 1, първа алинея, 
упражняват съвместно по отношение на 
юридическото лице контрол, подобен на 
този, който упражняват върху 
собствените си служби; изхожда се от 
това, че случаят е такъв, когато той 
има решаващо влияние както върху 
стратегическите цели, така и върху 
важните решения на 
контролираното юридическо лице; за 
установяване на наличието на такъв 
контрол могат да се вземат предвид и 
фактори като равнището на 
представителство в 
административните, управителните 
или надзорните органи, уточненията 
по този въпрос в уставите или в 
споразуменията за собствеността; не 
се изисква контролираното 
юридическо лице да е изцяло
собственост на възлагащия орган или 
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на възложителя.

Or. de

Изменение 607
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-малко 90 % от дейностите на 
това юридическо лице се извършват 
за контролиращите възлагащи органи 
или възложители, както са посочени 
в член 4, параграф 1, първа алинея, или 
за други юридически лица, 
контролирани от същия възлагащ
орган или възложител;

заличава се

Or. fr

Изменение 608
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-малко 90 % от дейностите на 
това юридическо лице се извършват за 
контролиращите възлагащи органи 
или възложители, както са посочени 
в член 4, параграф 1, първа алинея, или 
за други юридически лица, 
контролирани от същия възлагащ 
орган или възложител;

б) най-малко 80 % от дейността на 
това юридическо лице, която е 
предмет на концесията, се извършва 
за контролиращия възлагащ орган или 
възложител или за други юридически 
лица, контролирани от този възлагащ 
орган или възложител по смисъла на
член 4, параграф 1, първа алинея;

Or. en
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Изменение 609
Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-малко 90 % от дейностите на 
това юридическо лице се извършват 
за контролиращите възлагащи органи 
или възложители, както са посочени 
в член 4, параграф 1, първа алинея, или 
за други юридически лица, 
контролирани от същия възлагащ орган 
или възложител;

б) юридическо лице работи основно за 
контролиращия възлагащ орган или
възложител или за други юридически 
лица, контролирани от същия възлагащ 
орган или възложител; приема се, че 
юридическото лице работи основно за 
котролиращия възлагащ орган или 
възложител или за други юридически 
лица, контролирани от същия 
възлагащ орган или възложител, 
когато то извършва за тях най-малко 
90 % от тяхната дейност, която е 
предмет на поръчката;

Or. de

Обосновка

Предложението съчетава съдебната практика на Съда на ЕС по дело С-107/98 с 
клауза за сигурност („safe-harbour“), с която се въвежда оборима презумпция относно 
това кога е налице вътрешна (in-house) дейност.

Изменение 610
Pier Antonio Panzeri

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-малко 90 % от дейностите на това 
юридическо лице се извършват за 
контролиращите възлагащи органи или 
възложители, както са посочени в член 
4, параграф 1, първа алинея, или за 
други юридически лица, контролирани 
от същия възлагащ орган или 
възложител;

б) най-малко 80 % от дейностите на това 
юридическо лице се извършват за 
контролиращите възлагащи органи или 
възложители, както са посочени в член 
4, параграф 1, първа алинея, или за 
други юридически лица, контролирани 
от същия възлагащ орган или 
възложител;
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Or. en

Изменение 611
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 15 — параграф 3 — алинея 1 — буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-малко 90 % от дейностите на 
това юридическо лице се извършват за 
контролиращите възлагащи органи или 
възложители, както са посочени в член 
4, параграф 1, първа алинея, или за 
други юридически лица, контролирани 
от същия възлагащ орган или 
възложител;

б) най-малко 90 % от средния оборот
на това юридическо лице се 
осъществява за сметка на
контролиращите възлагащи органи или 
възложители, както са посочени в член 
4, параграф 1, първа алинея, или за 
други юридически лица, контролирани 
от същия възлагащ орган или 
възложител;

Or. fr

Обосновка

Редакционно приспособяване към контекста на концесиите.

Изменение 612
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-малко 90 % от дейностите на това 
юридическо лице се извършват за 
контролиращите възлагащи органи или 
възложители, както са посочени в 
член 4, параграф 1, първа алинея, или за 
други юридически лица, контролирани 
от същия възлагащ орган или 
възложител;

б) най-малко 80 % от дейностите на това 
юридическо лице, които са предмет на 
поръчката, се извършват за 
контролиращите възлагащи органи или 
възложители, както са посочени в 
член 4, параграф 1, първа алинея, или за 
други юридически лица, контролирани 
от същия възлагащ орган или 
възложител; под дейности, които се 
извършват за контролиращите 
възлагащи органи или възложители, 
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както са посочени в член 4, 
параграф 1, първа алинея, или за други 
юридически лица, контролирани от 
същия възлагащ орган или 
възложител, се разбират и такива, 
които са извършени за трети лица, 
когато услугата попада в рамките на 
законния обхват на задачите на 
възлагащия орган или се извършва за 
други възлагащи органи;

Or. de

Обосновка

Вместо 90 % от дейностите се предпочита стойност от 80 % от дейностите с 
оглед на вътрешната свързаност на директивата (срв. прага от 80 % в чл 11, ал 4, 
буква a)). Освен това 80 % предлагат по-голяма гъвкавост за комуналните услуги. 
Връзката с предмета на концесията ще доведе до повече правна сигурност в 
практиката.

Изменение 613
Peter Simon

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-малко 90 % от дейностите на това 
юридическо лице се извършват за 
контролиращите възлагащи органи или 
възложители, както са посочени в 
член 4, параграф 1, първа алинея, или за 
други юридически лица, контролирани 
от същия възлагащ орган или 
възложител;

б) най-малко 90 % от дейностите на това 
юридическо лице, които са предмет на 
поръчката, се извършват за 
контролиращите възлагащи органи или 
възложители, както са посочени в 
член 4, параграф 1, първа алинея, или за 
други юридически лица, контролирани 
от същия възлагащ орган или 
възложител;

Or. de

Изменение 614
Françoise Castex
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Предложение за директива
Член 15 — параграф 3 — алинея 1 — буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-малко 90 % от дейностите на 
това юридическо лице се извършват за 
контролиращите възлагащи органи или 
възложители, както са посочени в член 
4, параграф 1, първа алинея, или за 
други юридически лица, контролирани 
от същия възлагащ орган или 
възложител;

б) основната част от дейностите на 
това юридическо лице се извършва за 
контролиращите възлагащи органи или 
възложители, както са посочени в член 
4, параграф 1, първа алинея, или за 
други юридически лица, контролирани 
от същия възлагащ орган или 
възложител; държавите членки могат 
да уточнят минималната 
задължителна част от оборота, 
която да бъде контролирана от 
възлагащия орган;

Or. fr

Изменение 615
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-малко 90 % от дейностите на 
това юридическо лице се извършват за 
контролиращите възлагащи органи или 
възложители, както са посочени в член 
4, параграф 1, първа алинея, или за 
други юридически лица, контролирани 
от същия възлагащ орган или 
възложител;

б) основната част от дейностите на 
това юридическо лице се извършват за 
контролиращите възлагащи органи или 
възложители, както са посочени в член 
4, параграф 1, първа алинея, или за 
други юридически лица, контролирани 
от същия възлагащ орган или 
възложител;

Or. pl

Изменение 616
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – алинея 1 – буква ба) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) най-малко 80 % от дейностите на 
юридическото лице, упражнявани в 
рамките на договора, се извършват за 
контролиращите възлагащи органи 
или за други юридически лица, 
контролирани от същите възлагащи 
органи.

Or. de

Изменение 617
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) в контролираното юридическо лице 
няма частен дял.

заличава се

Or. de

Обосновка

Във връзка със заявените цели за опростяване и рационализиране на 
законодателството в областта на възлагането на концесии в законодателния текст 
трябва да се избягват прекалено подробни обяснения, които не водят до по-голяма 
правна сигурност и освен това надхвърлят обхвата на съдебната практика на Съда 
на Европейския съюз.

Изменение 618
Peter Simon

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) в контролираното юридическо лице 
няма частен дял.

заличава се



AM\916802BG.doc 83/152 PE497.782v02-00

BG

Or. de

Изменение 619
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) в контролираното юридическо лице 
няма частен дял.

в) в контролираното юридическо лице 
няма частен дял с изключение на 
правно наложените форми на частно 
участие.

Or. en

Изменение 620
Pier Antonio Panzeri

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) в контролираното юридическо лице 
няма частен дял.

в) в контролираното юридическо лице 
няма частен дял с изключение на 
правно наложените форми на частно 
участие.

Or. en

Изменение 621
Vicente Miguel Garcés Ramón

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) в контролираното юридическо лице 
няма частен дял.

в) в контролираното юридическо лице 
няма частен дял с изключение на 
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формите на нестопанско частно 
участие, които са присъщи за 
контролиращия възлагащ орган или за 
контролираното юридическо лице, 
присъстващо в някои социални 
предприятия, отговорни за 
изпълнението на задължение за 
обществена услуга, създадено 
специално в отговор на изискванията 
от общ интерес, и които не са от 
промишлено и търговско естество и 
се управляват от действащите 
закони в държавите членки.

Or. en

Изменение 622
Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

c) в контролираното юридическо лице 
няма частен дял.

в) в контролираното юридическо лице 
няма частен дял, при условие че то не е 
задължително регламентирано от 
закона в съответните държави 
членки.

Or. de

Обосновка

Поради исторически наслагвания и установени структури в някои държави членки 
частното участие е задължително регламентирано от закона. Тези форми на 
сътрудничество следва да са възможни и занапред, иначе в останалите случаи, в 
съответствие със съдебната практика на Съда на ЕС, следва да се изключи всякакво 
частно участие.

Изменение 623
Marc Tarabella
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Предложение за директива
Член 15 — параграф 3 — алинея 1 — буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) в контролираното юридическо лице 
няма частен дял.

в) в контролираното юридическо лице 
няма частен дял, с изключение на 
частните форми на участие с 
нестопанска цел, присъщи на 
контролиращия възлагащ орган или 
възложител или на контролираното 
юридическо лице, които форми се 
срещат в някои от социалните 
предприятия, занимаващи се с 
изпълнението на задача във връзка с 
обществена услуга, които 
предприятия са създадени специално, 
за да отговорят на нужди от 
обществен интерес, чието естество 
не е промишлено и търговско, и се 
управляват от действащото в 
държавите членки законодателство.

Or. fr

Изменение 624
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на буква а) се счита, че 
възлагащите органи или 
възложителите, както са посочени в 
член 4, параграф 1, първа алинея, 
съвместно контролират юридическо 
лице, ако кумулативно са изпълнени 
следните условия:

заличава се

а) органите, които вземат решения за 
контролираното юридическо лице, 
включват представители на всички 
участващи възлагащи органи или 
възложители, както са посочени в 
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член 4, параграф 1, първа алинея;
с) възлагащите органи или 
възложителите, както са посочени в 
член 4, параграф 1, първа алинея, са в 
състояние съвместно да упражняват 
решаващо влияние върху 
стратегическите цели и върху 
важните решения на 
контролираното юридическо лице;
в) контролираното юридическо лице 
не преследва интереси, различни от 
тези на публичните органи, свързани 
с него;
г) контролираното юридическо лице 
не извлича никакви облаги, освен 
възстановяването на действителни 
разходи по обществените поръчки на 
възлагащите органи.

Or. en

Изменение 625
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на буква а) се счита, че 
възлагащите органи или 
възложителите, както са посочени в 
член 4, параграф 1, първа алинея, 
съвместно контролират юридическо 
лице, ако кумулативно са изпълнени 
следните условия: 

заличава се

а) органите, които вземат решения за 
контролираното юридическо лице, 
включват представители на всички 
участващи възлагащи органи или 
възложители, както са посочени в 
член 4, параграф 1, първа алинея;
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с) възлагащите органи или 
възложителите, както са посочени в 
член 4, параграф 1, първа алинея, са в 
състояние съвместно да упражняват 
решаващо влияние върху 
стратегическите цели и върху 
важните решения на 
контролираното юридическо лице; 
в) контролираното юридическо лице 
не преследва интереси, различни от 
тези на публичните органи, свързани 
с него; 
г) контролираното юридическо лице 
не извлича никакви облаги, освен 
възстановяването на действителни 
разходи по обществените поръчки на 
възлагащите органи.

Or. de

Изменение 626
Peter Simon

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на буква а) се счита, че 
възлагащите органи или 
възложителите, както са посочени в 
член 4, параграф 1, първа алинея, 
съвместно контролират юридическо 
лице, ако кумулативно са изпълнени 
следните условия: 

заличава се

а) органите, които вземат решения за 
контролираното юридическо лице, 
включват представители на всички 
участващи възлагащи органи или 
възложители, както са посочени в 
член 4, параграф 1, първа алинея; 

с) възлагащите органи или 



PE497.782v02-00 88/152 AM\916802BG.doc

BG

възложителите, както са посочени в 
член 4, параграф 1, първа алинея, са в 
състояние съвместно да упражняват 
решаващо влияние върху 
стратегическите цели и върху 
важните решения на 
контролираното юридическо лице; 
в) контролираното юридическо лице 
не преследва интереси, различни от 
тези на публичните органи, свързани 
с него; 
г) контролираното юридическо лице 
не извлича никакви облаги, освен 
възстановяването на действителни 
разходи по обществените поръчки на 
възлагащите органи.

Or. de

Изменение 627
Pier Antonio Panzeri

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – алинея 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) органите, които вземат решения за 
контролираното юридическо лице, 
включват представители на всички 
участващи възлагащи органи или 
възложители, както са посочени в член 
4, параграф 1, първа алинея;

а) органите, които вземат решения за 
контролираното юридическо лице, 
включват представители на всички 
участващи възлагащи органи или 
възложители, както са посочени в член 
4, параграф 1, първа алинея, като 
същевременно един представител 
може да представлява един или 
повече участващи възлагащи органи;

Or. en

Изменение 628
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis



AM\916802BG.doc 89/152 PE497.782v02-00

BG

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) органите, които вземат решения за 
контролираното юридическо лице, 
включват представители на всички 
участващи възлагащи органи или 
възложители, както са посочени в член 
4, параграф 1, първа алинея;

а) органите, които вземат решения за 
контролираното юридическо лице, 
включват представители на 
участващте възлагащи органи или 
възложители, както са посочени в член 
4, параграф 1, първа алинея;

Or. de

Изменение 629
Pier Antonio Panzeri

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – алинея 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) контролираното юридическо лице 
не преследва интереси, различни от 
тези на публичните органи, свързани 
с него;

заличава се

Or. en

Изменение 630
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 15 — параграф 3 — алинея 2 — буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) контролираното юридическо лице не 
преследва интереси, различни от тези 
на публичните органи, свързани с него;

в) контролираното юридическо лице не 
преследва интереси, различаващи се от 
тези на публичните органи, свързани с 
него;

Or. fr
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Изменение 631
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 15 — параграф 3 — алинея 2 — буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) контролираното юридическо лице не 
извлича никакви облаги, освен 
възстановяването на действителни
разходи по обществените поръчки на 
възлагащите органи.

г) контролираното юридическо лице не 
извлича никакви облаги, освен 
покриването на експлоатационните и 
инвестиционните разходи, понесени
във връзка с концесиите на 
възлагащите органи или на 
възложителите по смисъла на член 4, 
параграф 1, първа алинея.

Or. fr

Обосновка

Редакционно приспособяване към контекста на концесиите.

Изменение 632
Pier Antonio Panzeri

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Договор, сключен между два или 
повече възлагащи органи или 
възложители, както са посочени в член 
4, параграф 1, първа алинея, не се 
разглежда като концесия по смисъла на 
член 2, параграф 1, първа алинея от 
настоящата директива, ако кумулативно 
са изпълнени следните условия:

4. Договор, сключен между два или 
повече възлагащи органи или 
възложители, както са посочени в член 
4, параграф 1, първа алинея, не се 
разглежда като концесия по смисъла на 
член 2, параграф 1, първа алинея от 
настоящата директива и по този начин 
попада извън нейния обхват, ако 
кумулативно са изпълнени следните 
условия:

Or. en
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Изменение 633
Françoise Castex

Предложение за директива
Член 15 — параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Настоящата директива не се
прилага за споразумение, сключено 
между няколко възлагащи органи или 
възложители, както са посочени в 
член 4, параграф 1, първа алинея, или 
групи от възлагащи органи или 
възложители, както са посочени в 
член 4, параграф 1, първа алинея, 
която предвижда в рамките на 
вътрешната организация на 
държавите членки прехвърлянето на 
правомощия между страните с цел 
изпълнението на задача във връзка с 
обществена услуга.
Изключение от разпоредбите на 
настоящия член се прави за 
юридическите лица с нестопанска цел 
от сферата на социалната и 
солидарната икономика (сдружения, 
взаимоспомагателни дружества, 
кооперации, и т.н.).

Or. fr

Изменение 634
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) договорът установява истинско 
сътрудничество между участващите 
възлагащи органи или възложители, 
имащо за цел съвместно изпълнение 

заличава се



PE497.782v02-00 92/152 AM\916802BG.doc

BG

на задачите им във връзка с 
обществените услуги и включващо 
взаимни права и задължения на 
страните;

Or. en

Изменение 635
Peter Simon

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) договорът установява истинско 
сътрудничество между участващите 
възлагащи органи или възложители, 
имащо за цел съвместно изпълнение 
на задачите им във връзка с 
обществените услуги и включващо 
взаимни права и задължения на 
страните;

заличава се

Or. de

Изменение 636
Pier Antonio Panzeri

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) договорът установява истинско 
сътрудничество между участващите 
възлагащи органи или възложители, 
имащо за цел съвместно изпълнение 
на задачите им във връзка с 
обществените услуги и включващо 
взаимни права и задължения на 
страните;

а) целта на партньорството е
изпълнение на задължение за 
обществена услуга, което засяга 
всички участващи публични органи;

Or. en
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Изменение 637
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) договорът установява истинско 
сътрудничество между участващите 
възлагащи органи или възложители, 
имащо за цел съвместно изпълнение 
на задачите им във връзка с 
обществените услуги и включващо 
взаимни права и задължения на 
страните;

а) договорът установява истинско 
сътрудничество между участващите 
възлагащи органи или възложители, 
които действат като компетентен 
орган, за да гарантират съвместно 
организацията на същото 
задължение за обществена услуга;

Or. en

Обосновка

Поясняване на хоризонталното сътрудничество.

Изменение 638
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 15 — параграф 4 — буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) договорът установява истинско 
сътрудничество между участващите 
възлагащи органи или възложители, 
имащо за цел съвместно изпълнение на 
задачите им във връзка с обществените 
услуги и включващо взаимни права и 
задължения на страните;

а) договорът установява истинско 
сътрудничество между участващите 
възлагащи органи или възложители, 
имащо за цел съвместно изпълнение на 
задачите им във връзка с обществените 
услуги или обединяване на 
необходимите за тяхното надлежно 
изпълнение средства и включващо 
взаимни права и задължения на 
страните; 

Or. fr
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Изменение 639
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) договорът установява истинско 
сътрудничество между участващите 
възлагащи органи или възложители, 
имащо за цел съвместно изпълнение на 
задачите им във връзка с обществените 
услуги и включващо взаимни права и 
задължения на страните;

а) договорът установява истинско 
сътрудничество между участващите 
възлагащи органи или възложители, 
имащо за цел съвместно изпълнение или 
изпълнение вместо другия на задачите 
им във връзка с обществените услуги;

Or. de

Изменение 640
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) договорът установява истинско 
сътрудничество между участващите 
възлагащи органи или възложители, 
имащо за цел съвместно изпълнение на 
задачите им във връзка с обществените 
услуги и включващо взаимни права и 
задължения на страните;

а) договорът установява истинско 
сътрудничество между участващите 
възлагащи органи или възложители, 
имащо за цел съвместно изпълнение на 
задачите им във връзка с обществените 
услуги;

Or. de

Изменение 641
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) договорът установява истинско 
сътрудничество между участващите 
възлагащи органи или възложители, 
имащо за цел съвместно изпълнение 
на задачите им във връзка с 
обществените услуги и включващо 
взаимни права и задължения на 
страните;

а) договорът се подчинява на 
съображения, свързани с обществения 
интерес. Те включват и спомагателни 
услуги, необходими за изпълнението 
на услугите от обществен интерес;

Or. de

Обосновка

Ограничаването до услуги от сферата на обществения интерес произтича от 
съдебната практика на Съда на ЕС по дело С-480/06. Също така трябва да се 
обхванат спомагателните дейности (вътрешни услуги), които се използват от 
възлагащият орган с цел нормално функциониране на неговите служби и собствени 
административни структури и за организационното изпълнение на предвидените по 
закон задължения. Тези услуги също са в обществен интерес.

Изменение 642
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – буква aa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) целта на партньорството е 
предоставянето на услуга от 
обществен интерес, която е 
възложена на местните публични 
органи или извършването на 
допълнителна дейност по смисъла на 
член 2, параграф 17, която е 
необходима за изпълнението на 
услугите от обществен интерес.
Обединяване на услуги е налице и 
тогава, когато дадена община има 
единствено задължение за плащане, 
докато в резултат на 
сътрудничеството общината може 
да изпълнява своите собствени 
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задължения по-икономично или по-
ефективно.

Or. de

Изменение 643
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) договорът се подчинява единствено 
на съображения, свързани с 
обществения интерес;

заличава се

Or. de

Изменение 644
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) договорът се подчинява единствено 
на съображения, свързани с 
обществения интерес;

заличава се

Or. de

Изменение 645
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) споразумението се ръководи б) споразумението се ръководи 
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единствено от съображения, свързани с 
обществения интерес;

единствено от съображения, свързани с 
обществения интерес, като това може 
да включва и извършването на 
допълнителна задача, необходима за 
изпълнението на съответната услуга;

Or. en

Изменение 646
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) споразумението се ръководи 
единствено от съображения, свързани с 
обществения интерес;

б) споразумението се ръководи 
единствено от съображения, свързани с 
обществения интерес, и няма пазарна 
насоченост;

Or. en

Обосновка

Поясняване на хоризонталното сътрудничество.

Изменение 647
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) договорът се подчинява единствено 
на съображения, свързани с 
обществения интерес;

б) договорът се подчинява единствено 
на съображения, свързани с 
обществения интерес; те включват и 
второстепенни спомагателни услуги, 
необходими за изпълнението на 
услугите от обществен интерес;

Or. de
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Обосновка

Ограничаването до услуги от обществен интерес съобразно съдебната практика на 
Съда на ЕС по дело С-480/06 следва да обхваща и вътрешни спомагателни услуги, 
които се използват от възлагащ орган с цел нормалното функциониране на неговите 
служби и собствени административни структури, както и за организационното 
изпълнение на предвидените по закон задължения, и които не се извършват за трети 
страни.

Изменение 648
Peter Simon

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) договорът се подчинява единствено 
на съображения, свързани с 
обществения интерес;

б) договорът се подчинява на 
съображения, свързани с обществения 
интерес, и услугите, както и 
необходимите за изпълнението им 
спомагателни услуги, имат връзка с 
това;

Or. de

Изменение 649
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) услугата се изпълнява 
изключително от съответните 
местни публични органи без участие 
на активен частен капитал;

Or. de

Обосновка

Разбира се, общественият интерес е в същината на договора. По-конкретно е обаче 
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позоваването на забраната за активен частен капитал.

Изменение 650
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) участващите възлагащи органи или 
възложители не реализират на 
отворения пазар повече от 10 % от 
оборота си от дейностите, които 
имат връзка в контекста на договора;

заличава се

Or. en

Изменение 651
Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) участващите възлагащи органи или 
възложители не реализират на 
отворения пазар повече от 10 % от 
оборота си от дейностите, които 
имат връзка в контекста на договора;

заличава се

Or. en

Изменение 652
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) участващите възлагащи органи или 
възложители не реализират на 
отворения пазар повече от 10 % от 
оборота си от дейностите, които 
имат връзка в контекста на договора; 

заличава се

Or. de

Изменение 653
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) участващите възлагащи органи или 
възложители не реализират на 
отворения пазар повече от 10 % от 
оборота си от дейностите, които 
имат връзка в контекста на договора;

заличава се

Or. fr

Изменение 654
Peter Simon

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) участващите възлагащи органи или 
възложители не реализират на 
отворения пазар повече от 10 % от 
оборота си от дейностите, които 
имат връзка в контекста на договора; 

заличава се

Or. de
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Изменение 655
Pier Antonio Panzeri

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) участващите възлагащи органи или 
възложители не реализират на 
отворения пазар повече от 10 % от 
оборота си от дейностите, които имат 
връзка в контекста на договора;

в) участващите възлагащи органи или 
възложители не реализират на 
отворения пазар повече от 20 % от 
оборота си от дейностите, които имат 
връзка в контекста на договора;

Or. en

Изменение 656
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) участващите възлагащи органи или 
възложители не реализират на 
отворения пазар повече от 10 % от 
оборота си от дейностите, които 
имат връзка в контекста на договора;

в) участващите възлагащи органи или 
възложители не реализират дейност на 
отворения пазар;

Or. en

Изменение 657
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) договорът не включва финансови 
преводи между участващите 
възлагащи органи или възложители 
освен тези, които съответстват на 

заличава се
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възстановяване на действителни 
разходи по строителството, услугите 
или доставките;

Or. en

Изменение 658
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) договорът не включва финансови 
преводи между участващите 
възлагащи органи или възложители 
освен тези, които съответстват на 
възстановяване на действителни 
разходи по строителството, услугите 
или доставките;

заличава се

Or. de

Изменение 659
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) договорът не включва финансови 
преводи между участващите 
възлагащи органи или възложители 
освен тези, които съответстват на 
възстановяване на действителни 
разходи по строителството, услугите 
или доставките;

заличава се

Or. de
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Изменение 660
Peter Simon

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) договорът не включва финансови 
преводи между участващите 
възлагащи органи или възложители 
освен тези, които съответстват на 
възстановяване на действителни 
разходи по строителството, услугите 
или доставките;

заличава се

Or. de

Изменение 661
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) договорът не включва финансови 
преводи между участващите възлагащи 
органи или възложители освен тези, 
които съответстват на възстановяване на 
действителни разходи по 
строителството, услугите или 
доставките;

г) по същество договорът не включва 
финансови преводи между участващите 
възлагащи органи или възложители 
освен тези, които съответстват на 
възстановяване на действителни 
разходи по строителството, услугите 
или доставките;

Or. de

Изменение 662
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – буква д)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

д) в никой от участващите възлагащи 
органи или възложители няма частни 
дялове.

заличава се

Or. de

Изменение 663
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) в никой от участващите възлагащи 
органи или възложители няма частни 
дялове.

д) в никой от участващите възлагащи 
органи или възложители няма частни 
дялове с изключение на правно 
наложените форми на частно 
участие.

Or. en

Изменение 664
Pier Antonio Panzeri

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) в никой от участващите възлагащи 
органи или възложители няма частни 
дялове.

д) конкретната работа се извършва 
единствено от въпросните публични 
органи и в никой от участващите 
възлагащи органи или възложители 
няма активни частни дялове с 
изключение на формите на правно 
наложено частно участие.

Or. en
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Изменение 665
Vicente Miguel Garcés Ramón

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) в никой от участващите възлагащи 
органи или възложители няма частни 
дялове.

д) в никой от участващите възлагащи 
органи или възложители няма частни 
дялове с изключение на формите на 
нестопанско частно участие, които 
са присъщи за контролиращия 
възлагащ орган или за 
контролираното юридическо лице, 
присъстващи в качеството им на 
публичноправни органи по член 4, 
параграф 1, първа алинея в някои 
социални предприятия, отговорни за 
изпълнението на задължение за 
обществена услуга, създадено 
специално в отговор на изискванията 
от общ интерес, които не са от 
промишлено и търговско естество и 
се управляват от действащите 
закони в държавите членки.

Or. en

Изменение 666
Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) в никой от участващите възлагащи 
органи или възложители няма частни 
дялове.

д) в никой от участващите възлагащи 
органи или възложители няма частни 
дялове, при условие че това не е 
задължително регламентирано от 
закона в съответните държави 
членки.

Or. de
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Обосновка

Поради исторически наслагвания и установени структури в някои държави членки 
частното участие е задължително регламентирано от закона. Тези форми на 
сътрудничество следва да са възможни и занапред, иначе в останалите случаи, в 
съответствие със съдебната практика на Съда на ЕС, следва да се изключи всякакво 
частно участие.

Изменение 667
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 15 — параграф 4 — буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) в никой от участващите възлагащи 
органи или възложители няма частни 
дялове.

д) в никой от участващите възлагащи 
органи или възложители няма частни 
дялове с изключение на частните 
форми на участие с нестопанска цел, 
присъщи на контролиращия възлагащ 
орган или на контролираното 
юридическо лице в качеството им на 
органи на публичното право по 
смисъла на член 4, параграф 1, първа 
алинея, които форми се срещат в 
някои от социалните предприятия, 
занимаващи се с изпълнението на 
задача във връзка с обществена услуга, 
които предприятия са създадени 
специално, за да отговорят на нужди 
от обществен интерес, чието 
естество не е промишлено и 
търговско, и се управляват от 
действащото в държавите членки 
законодателство.

Or. fr

Изменение 668
Peter Simon

Предложение за директива
Член 15 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Отсъствието на частни дялове, 
посочено в параграфи 1–4, се 
удостоверява в момента на възлагане 
на концесията или на сключване на 
договора.

заличава се

Изключенията, предвидени в 
настоящия член, спират да се 
прилагат от момента, в който бъдат 
допуснати частни дялове, в резултат 
на което текущите концесии трябва 
да бъдат отворени за конкуренция 
посредством редовни процедури по 
възлагане на концесии.

Or. de

Изменение 669
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 15 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отсъствието на частни дялове, 
посочено в параграфи 1–4, се 
удостоверява в момента на възлагане 
на концесията или на сключване на 
договора.

заличава се

Or. en

Изменение 670
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 15 – параграф 5 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Отсъствието на частни дялове, 
посочено в параграфи 1–4, се 
удостоверява в момента на възлагане 
на концесията или на сключване на 
договора.

заличава се

Or. de

Изменение 671
Vicente Miguel Garcés Ramón

Предложение за директива
Член 15 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отсъствието на частни дялове, 
посочено в параграфи 1–4, се 
удостоверява в момента на възлагане 
на концесията или на сключване на 
договора.

заличава се

Or. en

Изменение 672
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 15 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отсъствието на частни дялове,
посочено в параграфи 1–4, се 
удостоверява в момента на възлагане на 
концесията или на сключване на 
договора.

Всички условия, посочени в параграфи 
1–4, се удостоверяват в момента на 
възлагане на концесията или на 
сключване на договора.

Or. en
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Обосновка

Всички условия следва да се проверяват, не само частното участие.

Изменение 673
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 15 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изключенията, предвидени в 
настоящия член, спират да се 
прилагат от момента, в който бъдат 
допуснати частни дялове, в резултат 
на което текущите концесии трябва 
да бъдат отворени за конкуренция 
посредством редовни процедури по 
възлагане на концесии.

заличава се

Or. en

Изменение 674
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 15 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изключенията, предвидени в 
настоящия член, спират да се 
прилагат от момента, в който бъдат 
допуснати частни дялове, в резултат 
на което текущите концесии трябва 
да бъдат отворени за конкуренция 
посредством редовни процедури по 
възлагане на концесии.

заличава се

Or. fr
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Изменение 675
Pier Antonio Panzeri

Предложение за директива
Член 15 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изключенията, предвидени в настоящия 
член, спират да се прилагат от момента, 
в който бъдат допуснати частни дялове, 
в резултат на което текущите концесии 
трябва да бъдат отворени за 
конкуренция посредством редовни 
процедури по възлагане на концесии.

Изключенията, предвидени в настоящия 
член, спират да се прилагат от момента, 
в който бъдат допуснати частни дялове,
с изключение на формите на правно 
наложено частно участие, в резултат 
на което текущите концесии трябва да 
бъдат отворени за конкуренция 
посредством редовни процедури по 
възлагане на концесии.

Or. en

Изменение 676
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 15 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изключенията, предвидени в настоящия 
член, спират да се прилагат от момента, 
в който бъдат допуснати частни 
дялове, в резултат на което текущите 
концесии трябва да бъдат отворени за 
конкуренция посредством редовни 
процедури по възлагане на концесии.

Изключенията, предвидени в настоящия 
член, спират да се прилагат от момента, 
в който не са изпълнени кумулативно 
условията, посочени в него, в резултат 
на което текущите концесии трябва да 
бъдат отворени за конкуренция 
посредством редовни процедури по 
възлагане на концесии.

Or. en

Изменение 677
Vicente Miguel Garcés Ramón

Предложение за директива
Член 15 – параграф 5 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Изключенията, предвидени в настоящия 
член, спират да се прилагат от момента, 
в който бъдат допуснати частни 
дялове, в резултат на което текущите 
концесии трябва да бъдат отворени за 
конкуренция посредством редовни 
процедури по възлагане на концесии.

Изключенията, предвидени в настоящия 
член, спират да се прилагат от момента, 
в който не са изпълнени кумулативно
условията, посочени в него, в резултат 
на което текущите концесии, сключени 
след влизането в сила на настоящата 
директива, трябва да бъдат отворени за 
конкуренция посредством редовни 
процедури по възлагане на концесии.

Or. en

Изменение 678
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Член 15 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изключенията, предвидени в настоящия 
член, спират да се прилагат от момента, 
в който бъдат допуснати частни дялове, 
в резултат на което текущите концесии 
трябва да бъдат отворени за 
конкуренция посредством редовни 
процедури по възлагане на концесии.

Изключенията, предвидени в настоящия 
член, спират да се прилагат след 
влизане в сила на директивата, от 
момента, в който бъдат допуснати 
частни дялове, в резултат на което 
текущите концесии трябва да бъдат 
отворени за конкуренция посредством 
редовни процедури по възлагане на 
концесии.

Or. de

Изменение 679
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 15 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изключенията, предвидени в настоящия Изключенията, предвидени в настоящия 
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член, спират да се прилагат от момента, 
в който бъдат допуснати частни дялове, 
в резултат на което текущите концесии 
трябва да бъдат отворени за 
конкуренция посредством редовни 
процедури по възлагане на концесии.

член, спират да се прилагат от момента, 
в който бъдат допуснати частни дялове, 
в резултат на което текущите концесии 
трябва да бъдат отворени за 
конкуренция посредством редовни 
процедури по възлагане на концесии,
освен в случаите на частно участие в 
юридическо лице, довело до 
превръщането му в свързано 
предприятие посредством някоя от 
процедурите, предвидени в 
настоящата директива или в 
директивите (заменящи Директиви 
2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО).

Or. es

Изменение 680
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Срокът на концесията се ограничава 
до времето, което се приема за 
необходимо, за да може 
концесионерът да си възвърне
инвестициите, направени за 
експлоатация на строителството 
или услугите, и да получи оправдан 
доход върху вложения капитал.

Срокът на концесиите е ограничен. 
Той се преценява от концедента в 
зависимост от строителството или 
услугите, които са поискани от 
концесионера. Когато 
инвестиционните разходи трябва да 
се поемат от концесионера, срокът 
на концесията отразява характера и 
размера на включените инвестиции –
както първоначални, така и 
последващи за периода на концесията, 
и следва да се вземе предвид 
обичайният срок на амортизация.

Or. en

Изменение 681
Lara Comi
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Предложение за директива
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Срокът на концесията се ограничава до 
времето, което се приема за 
необходимо, за да може концесионерът 
да си възвърне инвестициите, 
направени за експлоатация на 
строителството или услугите, и да 
получи оправдан доход върху вложения 
капитал.

Срокът на концесията се ограничава до 
времето, което се приема за 
необходимо, за да може концесионерът
да си възвърне първоначалните и 
последващите инвестиции, направени 
за експлоатация на строителството или 
услугите, и да получи оправдан доход 
върху вложения капитал.

Or. it

Изменение 682
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 16 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Срокът на концесията се ограничава до
времето, което се приема за
необходимо, за да може концесионерът 
да си възвърне инвестициите, 
направени за експлоатация на 
строителството или услугите, и да 
получи оправдан доход върху 
вложения капитал.

Срокът на концесията е ограничен във 
времето. Срокът на договора отчита
времето, необходимо, за да може 
концесионерът да покрие своите 
експлоатационни и инвестиционни 
разходи, да получи доход и да 
постигне набелязаните от 
концедента цели, по-специално по 
отношение на изпълнението на 
услугата.

Or. fr

Обосновка

Изясняване на срока на концесиите, кат се отчита тяхното естество. Важно е да се 
включи критерият за изпълнение на услугата. Разграничаването между концесии за 
строителство и концесии за услуги не изглежда необходимо.
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Изменение 683
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Срокът на концесията се ограничава до 
времето, което се приема за 
необходимо, за да може концесионерът 
да си възвърне инвестициите, направени 
за експлоатация на строителството или 
услугите, и да получи оправдан доход 
върху вложения капитал.

Срокът на концесията се ограничава до 
времето, което, наред с други фактори,
се приема за необходимо, за да може 
концесионерът да си възвърне 
инвестициите, направени за 
експлоатация на строителството или 
услугите, като се вземат предвид 
други обективни критерии, като 
например общественият интерес при 
съществуващо висококачествено 
предоставяне или екологично и 
социално устойчиво изпълнение на 
услугата.

Or. en

Изменение 684
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Предложение за директива
Член 16 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Срокът на концесията се ограничава до
времето, което се приема за 
необходимо, за да може 
концесионерът да си възвърне 
инвестициите, направени за 
експлоатация на строителството 
или услугите, и да получи оправдан
доход върху вложения капитал.

1. Срокът на концесиите е ограничен. 
Той се преценява от концедента в 
зависимост от строителството или 
услугите, които са поискани от 
концесионера.

Когато инвестициите са за сметка 
на концесионера, срокът на концесията 
взема предвид естеството и размера 
на тези инвестиции и в този случай 
не може да превишава обичайния срок 
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на амортизация.
При липсата на инвестиции за 
сметка на концесионера срокът на 
концесията взема предвид времето, 
което се приема за необходимо за 
постигането на определените с 
договора цели, по-специално по 
отношение на изпълнението на 
въпросната услуга.
2. Обичайният срок на амортизация 
съответства на времето, за което 
обикновено се очаква, че 
концесионерът може да покрие 
разходите си за инвестиции и да 
получи оправдания доход върху 
вложения капитал.

Or. fr

Обосновка

Модификация на изменение 106 на докладчика. Обичайният срок на амортизация 
съответства на времето, необходимо на концесионера да покрие разходите си за 
инвестиции, а не експлоатационните разходи. Последните са част от икономическия 
риск, поет от концесионера.

Изменение 685
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За концесии, продължаващи повече от 
5 години, максималната 
продължителност на концесията не 
надвишава времето, което се приема 
за необходимо, за да може 
концесионерът да си възвърне 
инвестициите, направени за 
експлоатация на строителството 
или услугите, и да получи доход от 
вложения капитал. Изчислението се 
извършва от възлагащия орган или 
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възложител, действащи 
целесъобразно, към момента на 
изпращане на 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

Целта е да стане ясно, че срокът на концесията не е точна наука, и да се счита, че 
ако предоставящият концесията действа разумно, изчисленията на органа следва да 
са приемливи.

Изменение 686
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тази клауза не засяга разпоредбите на 
член 42.

Or. en

Обосновка

Това допълнение е уместно за целите на предложените изменения на член 42.

Изменение 687
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 17
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17 заличава се
Социални и други специфични услуги
Договорите за социални и други 
специфични услуги, изброени в 
приложение Х, които попадат в 
приложното поле на настоящата 
директива, подлежат на 
задължението по член 26, параграф 3 
и по член 27, параграф 1.

Or. en

Изменение 688
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Договорите за социални и други 
специфични услуги, изброени в 
приложение Х, които попадат в 
приложното поле на настоящата 
директива, подлежат на задължението 
по член 26, параграф 3 и по член 27, 
параграф 1.

Договорите за социални и други 
специфични услуги, изброени в 
приложение Х, които попадат в 
приложното поле на настоящата 
директива, подлежат единствено на 
задължението по член 27, параграф 1.

Or. en

Обосновка

Като вид резервна позиция, в случай че дерогацията не се приеме.

Изменение 689
Barbara Weiler

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Договорите за социални и други 
специфични услуги, изброени в 
приложение Х, които попадат в 
приложното поле на настоящата 
директива, подлежат на задължението 
по член 26, параграф 3 и по член 27, 
параграф 1.

Концесиите за социални и други 
специфични услуги, изброени в 
приложение Х, които попадат в 
приложното поле на настоящата 
директива, подлежат на редуцираното 
задължение по член 26, параграф 3 и по 
член 27, параграф 1. 

Or. de

Изменение 690
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Договорите за социални и други 
специфични услуги, изброени в 
приложение Х, които попадат в 
приложното поле на настоящата 
директива, подлежат на задължението 
по член 26, параграф 3 и по член 27, 
параграф 1.

Договорите за социални и други 
специфични услуги, изброени в 
приложение Х, които попадат в 
приложното поле на настоящата 
директива, подлежат единствено на 
задължението по член 26, параграф 3 и 
по член 27, параграф 1.

Or. en

Обосновка

Необходимо пояснение на изискванията.

Изменение 691
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Концесии, които имат за свой заличава се
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предмет както услуги по смисъла на 
член 17, така и други услуги, се 
предоставят съобразно разпоредбите, 
приложими към вида услуга, която 
характеризира основния предмет на 
въпросния договор.

Or. en

Изменение 692
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случаите на смесени договори, 
посочени в параграфи 1 и 2, основният 
предмет се определя чрез сравнение на 
стойностите на съответните услуги 
или доставки.

заличава се

Or. en

Изменение 693
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато договорите имат за цел 
концесии, предмет на настоящата 
директива, както и обществени 
поръчки или други елементи, които не 
са в нейния обхват, нито са в обхвата 
на Директиви [заменящи Директиви 
2004/17/ЕО и 2004/18], или на 
Директива 2009/81/ЕО, частта от 
договора, която представлява 
концесия в обхвата на настоящата 
директива, се възлага в съответствие 

заличава се
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с нея. Когато обаче различните части 
на договора обективно не могат да 
бъдат разделени, прилагането на 
настоящата директива се определя 
според основния предмет на договора.

Or. en

Изменение 694
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато договорите имат за цел 
концесии, предмет на настоящата 
директива, както и обществени поръчки 
или други елементи, които не са в 
нейния обхват, нито са в обхвата на 
Директиви [заменящи Директиви 
2004/17/ЕО и 2004/18], или на 
Директива 2009/81/ЕО, частта от 
договора, която представлява концесия 
в обхвата на настоящата директива, се 
възлага в съответствие с нея. Когато 
обаче различните части на договора 
обективно не могат да бъдат разделени, 
прилагането на настоящата директива се 
определя според основния предмет на 
договора.

4. При спазване на алинеи 5а (нова) и 
5б (нова), когато договорите имат за цел 
концесии, предмет на настоящата 
директива, както и обществени поръчки 
или други елементи, които са в обхвата 
на Директиви [заменящи Директиви 
2004/17/ЕО и 2004/18], частта от 
договора, която представлява концесия 
в обхвата на настоящата директива, се 
възлага в съответствие с нея. Когато 
обаче различните части на договора 
обективно не могат да бъдат разделени, 
прилагането на настоящата директива се 
определя според основния предмет на 
договора.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е част от пакет, чиято цел е да гарантира липсата на 
припокриване между настоящата директива и Директива 2004/81/ЕО 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, както и на съответните членове от Договора в тази връзка.
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Изменение 695
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато договорите имат за цел 
концесии, предмет на настоящата 
директива, както и обществени поръчки 
или други елементи, които не са в 
нейния обхват, нито са в обхвата на 
Директиви [заменящи Директиви 
2004/17/ЕО и 2004/18], или на 
Директива 2009/81/ЕО, частта от 
договора, която представлява 
концесия в обхвата на настоящата 
директива, се възлага в съответствие 
с нея. Когато обаче различните части 
на договора обективно не могат да 
бъдат разделени, прилагането на 
настоящата директива се определя 
според основния предмет на договора.

4. Когато договорите имат за цел 
концесии, предмет на настоящата 
директива, както и обществени поръчки 
или други елементи, които не са в 
нейния обхват, нито са в обхвата на 
Директиви [заменящи Директиви 
2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО], или на 
Директива 2009/81/ЕО, прилагането на 
настоящата директива се определя 
според основния предмет на договора.

Or. es

Изменение 696
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 18 — параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато договорите имат за цел 
концесии, предмет на настоящата 
директива, както и обществени поръчки 
или други елементи, които не са в 
нейния обхват, нито са в обхвата на 
Директиви [заменящи Директиви 
2004/17/ЕО и 2004/18], или на 
Директива 2009/81/ЕО, частта от 
договора, която представлява концесия 
в обхвата на настоящата директива, се 
възлага в съответствие с нея. Когато 

4. Когато договорите имат за цел 
концесии, предмет на настоящата 
директива, както и обществени поръчки 
или други елементи, които не са в 
нейния обхват, нито са в обхвата на 
Директиви [заменящи Директиви 
2004/17/ЕО и 2004/18], или на 
Директива 2009/81/ЕО, частта от 
договора, която представлява концесия 
в обхвата на настоящата директива, се 
възлага в съответствие с нея. Когато 
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обаче различните части на договора 
обективно не могат да бъдат разделени, 
прилагането на настоящата директива се 
определя според основния предмет на 
договора.

обаче различните части на договора 
обективно не могат да бъдат разделени, 
прилагането на настоящата директива се 
определя според основния предмет на 
договора, без да се засягат 
законодателните разпоредби на 
Съюза.

Or. fr

Обосновка

Отчитане на секторното законодателство.

Изменение 697
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 18 – параграф 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на концесии, предмет на 
настоящата директива, и договори, 
предмет на [Директива 2004/18/ЕО или 
2004/17/ЕО] или Директива 2009/81/ЕО, 
частта от договора, представляваща 
концесия в обхвата на настоящата 
директива, се възлага съгласно 
нейните разпоредби.

В случай на концесии, предмет на 
настоящата директива, и договори, 
предмет на [Директива 2004/18/ЕО или 
2004/17/ЕО] или Директива 2009/81/ЕО, 
прилагането на настоящата директива се 
определя според основния предмет на 
съответния договор.

Когато различните части на такива 
договори обективно не могат да 
бъдат разделени, прилагането на 
настоящата директива се определя 
според основния предмет на съответния 
договор.

Or. es

Изменение 698
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 18 – параграф 5 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на концесии, предмет на 
настоящата директива, и договори, 
предмет на [Директива 2004/18/ЕО 
или 2004/17/ЕО] или Директива 
2009/81/ЕО21, частта от договора, 
представляваща концесия в обхвата 
на настоящата директива, се възлага 
съгласно нейните разпоредби.

заличава се

Or. en

Изменение 699
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 18 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на концесии, предмет на 
настоящата директива, и договори, 
предмет на [Директива 2004/18/ЕО или 
2004/17/ЕО] или Директива 
2009/81/ЕО21, частта от договора, 
представляваща концесия в обхвата на 
настоящата директива, се възлага 
съгласно нейните разпоредби.

В случай на концесии, предмет на 
настоящата директива, и договори, 
предмет на [Директива 2004/18/ЕО или 
2004/17/ЕО], частта от договора, 
представляваща концесия в обхвата на 
настоящата директива, се възлага 
съгласно нейните разпоредби.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е част от пакет, чиято цел е да гарантира липсата на 
припокриване между настоящата директива и Директива 2004/81/ЕО 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, както и на съответните членове от Договора в тази връзка.

Изменение 700
Heide Rühle
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Предложение за директива
Член 18 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато различните части на такива 
договори обективно не могат да 
бъдат разделени, прилагането на 
настоящата директива се определя 
според основния предмет на 
съответния договор.

заличава се

Or. en

Изменение 701
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 18 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Когато договорите са с предмет 
концесии, попадащи в обхвата на 
настоящата директива и на 
Директива 2009/81/ЕО, както и 
концесии или други елементи, които 
не попадат в обхвата на някоя от 
тези директиви, съответният 
договор не е предмет на настоящата 
директива, при условие че 
възлагането на един единствен 
договор е обосновано по обективни 
причини. Решението да се възложи 
отделна поръчка обаче не може да се 
взема с цел изключване на поръчките 
от приложното поле на настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е част от пакет, чиято цел е да гарантира липсата на 
припокриване между настоящата директива и Директива 2004/81/ЕО относно 
координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, 
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доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и 
сигурността, както и на съответните членове от Договора в тази връзка.

Изменение 702
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 18 – параграф 5б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. Когато различните части на 
такива договори обективно не могат 
да бъдат разделени, прилагането на 
настоящата директива се определя 
според основния предмет на 
съответния договор.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е част от пакет, чиято цел е да гарантира липсата на 
припокриване между настоящата директива и Директива 2004/81/ЕО 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, както и на съответните членове от Договора в тази връзка.

Изменение 703
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 18 – параграф 5в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5в. Когато договорите са с предмет 
концесии, попадащи в обхвата на 
настоящата директива, както и 
концесии или други елементи, 
попадащи в обхвата на Директива 
2009/81/ЕО, договорът се възлага в 
съответствие с Директива 
2009/81/ЕО, при условие че 
възлагането на един единствен 
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договор е обосновано по обективни 
причини.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е част от пакет, чиято цел е да гарантира липсата на 
припокриване между настоящата директива и Директива 2004/81/ЕО 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, както и на съответните членове от Договора в тази връзка.

Изменение 704
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изборът между възлагане на една 
концесия и възлагане на няколко 
отделни концесии не може да бъде 
продиктуван от целта концесията да 
бъде изключена от приложното поле 
на настоящата директива.

заличава се

Or. en

Изменение 705
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато една от дейностите, за 
които е преназначена концесията, 
предмет на разпоредбите на 
настоящата директива, е включена в 
приложение III, а друга не е включена 
там, и когато обективно е 

заличава се
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невъзможно да се определи за коя 
дейност концесията е основно 
предназначена, концесията се възлага 
в съответствие с разпоредбите 
приложими към концесии, възлагани 
от възлагащи органи.

Or. en

Изменение 706
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 19 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато една от дейностите, за които е 
преназначена концесията, предмет на 
разпоредбите на настоящата директива, 
е включена в приложение III, а друга не 
е включена там, и когато обективно е 
невъзможно да се определи за коя 
дейност концесията е основно 
предназначена, концесията се възлага в 
съответствие с разпоредбите 
приложими към концесии, възлагани от 
възлагащи органи.

2. Когато една от дейностите, за които е 
преназначена концесията, предмет на 
разпоредбите на настоящата директива, 
е включена в приложение III, а друга не 
е включена там, и когато обективно е 
невъзможно да се определи за коя 
дейност концесията е основно 
предназначена, концесията се възлага в 
съответствие с разпоредбите 
приложими към концесии, възлагани от 
възлагащи органи, без да се засягат 
законодателните разпоредби на 
Съюза.

Or. fr

Обосновка

Отчитане на секторното законодателство.

Изменение 707
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 19 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай че една от дейностите, за 
която е предназначен договорът или 
концесията, е предмет на 
настоящата директива, a другата не 
е предмет нито на настоящата 
директива, нито на [Директива 
2004/18/EО или 2004/17/EО] или на 
Директива 2009/81/EО22 и ако е 
обективно невъзможно да се определи 
за коя от дейностите е предназначен 
основно договорът или концесията, 
договорът или концесията се възлага в 
съответствие с настоящата 
директива.

заличава се

Or. en

Изменение 708
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да си запазят 
правото да участват в процедури по 
възлагане на концесия на защитени 
предприятия и икономически 
оператори, с които целят главно 
социалната и професионална 
интеграция на работници с увреждания 
и в неравностойно положение, или да 
предвидят такива концесии да се 
провеждат в контекста на програми за 
създаване на защитени работни места, 
при условие че над 30 % от служителите 
на тези предприятия, икономически 
оператори или програми са с 
увреждания или в неравностойно 
положение. Обявлението за концесията 
съдържа позоваване на настоящата 
разпоредба.

Държавите членки могат да си запазят 
правото да участват в процедури по 
възлагане на концесия на защитени 
предприятия и икономически 
оператори, с които целят главно 
социалната и професионална 
интеграция на работници с увреждания 
и в неравностойно положение, или да 
предвидят такива концесии да се 
провеждат в контекста на програми за 
създаване на защитени работни места, 
при условие че над 30 % от служителите 
на тези предприятия, икономически 
оператори или програми са лица с 
увреждания или/и в неравностойно 
положение. „Лица в неравностойно 
положение“ включва, наред с другото: 
безработни, лица, които срещат 
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особени зотруднения да се 
интегрират в обществото, лица в
риск от изключване, членове на 
уязвими групи и членове на 
малцинства в неравностойно 
положение. Обявлението за концесията 
съдържа позоваване на настоящата 
разпоредба.

Or. en

Изменение 709
Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да си запазят 
правото да участват в процедури по 
възлагане на концесия на защитени 
предприятия и икономически 
оператори, с които целят главно 
социалната и професионална 
интеграция на работници с увреждания 
и в неравностойно положение, или да 
предвидят такива концесии да се 
провеждат в контекста на програми за 
създаване на защитени работни места, 
при условие че над 30 % от 
служителите на тези предприятия, 
икономически оператори или програми 
са с увреждания или в неравностойно 
положение.

Държавите членки могат да си запазят 
правото да участват в процедури по 
възлагане на концесия на защитени 
предприятия и икономически 
оператори, с които целят главно 
социалната и професионална 
интеграция на работници с увреждания 
и в неравностойно положение, или да 
предвидят такива концесии да се 
провеждат в контекста на програми за 
създаване на защитени работни места, 
при условие че тези предприятия, 
икономически оператори или програми 
наемат лица с увреждания и/или в 
неравностойно положение. „Лица в 
неравностойно положение“ включва, 
наред с другото: безработни лица, 
лица с миграционен произход, лица 
пред риск от изключване, членове на 
уязвими групи, лица с трайни 
здравословни проблеми и членове на 
малцинства в неравностойно 
положение.

Or. en
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Изменение 710
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обявлението за концесията съдържа 
позоваване на настоящата 
разпоредба.

заличава се

Or. en

Изменение 711
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива се прилага към 
услуги за научноизследователска и 
развойна дейност с референтни номера 
съгласно CPV номенклатурата 
73000000-2 до 73436000-7, с 
изключение на 73200000-4, 73210000-7 
или 73220000-0, когато са изпълнени и 
двете условия по-долу:

1. Настоящата директива се прилага към 
услуги за научноизследователска и 
развойна дейност с референтни номера 
съгласно CPV номенклатурата 
73000000-2 до 73436000-7, с 
изключение на 73200000-4, 73210000-7 
или 73220000-0.

Or. en

Изменение 712
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изгодите се получават 
изключително от възлагащия орган 
или възложителя за ползване при 

заличава се
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провеждане на неговите собствени 
дела,

Or. en

Изменение 713
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предоставената услуга е изцяло 
заплатена от възлагащия орган или 
възложителя.

заличава се

Or. en

Изменение 714
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 46 във връзка с 
референтните номера в настоящия 
член, когато в настоящата 
директива трябва да бъдат отразени 
промени в CPV номенклатурата и те 
не предполагат промяна в 
приложното поле на настоящата 
директива.

заличава се

Or. en

Изменение 715
Josef Weidenholzer



PE497.782v02-00 132/152 AM\916802BG.doc

BG

Предложение за директива
Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 46 във връзка с 
референтните номера в настоящия 
член, когато в настоящата 
директива трябва да бъдат отразени 
промени в CPV номенклатурата и те 
не предполагат промяна в 
приложното поле на настоящата 
директива.

заличава се

Or. en

Изменение 716
Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Икономическите оператори, които 
съгласно законодателството на 
държавата членка, в която са 
установени, имат право да 
предоставят съответната услуга, не 
могат да бъдат отхвърлени 
единствено на основание, че съгласно 
законодателството на държавата
членка, в която е възложена 
концесията, от тях би се изисквало 
да бъдат физически или юридически 
лица.

заличава се

Or. en

Изменение 717
Josef Weidenholzer
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Предложение за директива
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Икономическите оператори, които 
съгласно законодателството на 
държавата членка, в която са 
установени, имат право да 
предоставят съответната услуга, не 
могат да бъдат отхвърлени 
единствено на основание, че съгласно 
законодателството на държавата
членка, в която е възложена 
концесията, от тях би се изисквало 
да бъдат физически или юридически 
лица.

заличава се

Or. en

Изменение 718
Lara Comi

Предложение за директива
Член 22 - параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Процедурите за възлагане на 
концесия трябва да включват 
механизми за участие и включване на 
малки и средни предприятия.

Or. it

Изменение 719
Pier Antonio Panzeri

Предложение за директива
Член 22 – параграф 3



PE497.782v02-00 134/152 AM\916802BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Групи от икономически оператори 
могат да подават оферти или да 
представят кандидатурите си.

3. Групи от икономически оператори, 
включително консорциуми от 
предприятия, могат да подават оферти 
или да представят кандидатурите си.

Or. it

Изменение 720
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 22 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Възлагащите органи и 
възложителите няма да включват 
специфични условия за 
кандидатстването на такива групи в 
процедурите по възлагане на концесия, 
които не са наложени на 
индивидуалните кандидати. 
Възлагащите органи и 
възложителите не изискват от 
такива групи да приемат конкретна 
правна форма, за да подадат 
заявление или оферта.

заличава се

Or. en

Изменение 721
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Предложение за директива
Член 22 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Възлагащите органи и 
възложителите няма да включват 

заличава се
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специфични условия за 
кандидатстването на такива групи в 
процедурите по възлагане на концесия, 
които не са наложени на 
индивидуалните кандидати. 
Възлагащите органи и 
възложителите не изискват от 
такива групи да приемат конкретна 
правна форма, за да подадат 
заявление или оферта.

Or. de

Обосновка

Чрез този параграф гъвкавостта на възложителите ненужно се ограничава. 
Добавената стойност на такава регламентация обаче не е ясна.

Изменение 722
Pier Antonio Panzeri

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Освен ако в настоящата директива 
или в националното право относно 
достъпа до информация е предвидено 
друго и без да се засягат задълженията, 
свързани с обявяването на възложените 
договори и с информацията за 
кандидатите и участниците, описани в 
членове 27 и 35 от настоящата 
директива, възлагащият орган не 
разкрива информация, предоставена му 
от икономическите оператори, която те 
са обозначили като поверителна, 
включително, но не само технически 
или търговски тайни и поверителни 
аспекти на офертите.

1. Освен ако в настоящата директива 
или в националното право относно 
достъпа до информация е предвидено 
друго и без да се засягат задълженията, 
свързани с обявяването на възложените 
договори за концесия и с информацията 
за кандидатите и участниците, описани 
в членове 27 и 35 от настоящата 
директива, концедентът не разкрива 
информация, предоставена му от 
икономическите оператори, която те са 
обозначили като поверителна, по-
специално технически или търговски 
тайни.

Концедентът носи отговорност за 
неспазването на това изискване.

Or. en
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Изменение 723
Barbara Weiler

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Освен ако в настоящата директива 
или в националното право относно 
достъпа до информация е предвидено 
друго и без да се засягат задълженията, 
свързани с обявяването на възложените 
договори и с информацията за 
кандидатите и участниците, описани в 
членове 27 и 35 от настоящата 
директива, възлагащият орган не 
разкрива информация, предоставена 
му от икономическите оператори, 
която те са обозначили като 
поверителна, включително, но не 
само технически или търговски 
тайни и поверителни аспекти на 
офертите.

1. Освен ако в настоящата директива 
или в националното право относно 
достъпа до информация е предвидено 
друго и без да се засягат задълженията, 
свързани с обявяването на възложените 
договори за концесия и с информацията 
за кандидатите и участниците, описани 
в членове 27 и 35 от настоящата 
директива, и в съответствие с 
националното и европейското 
законодателство относно защитата 
на данните, при писмено искане 
надзорният орган предоставя 
неограничен, пълен, директен и 
безплатен достъп до сключените 
договори. Достъпът до определени 
части от договорите може да бъде 
отказан, когато тяхното разкриване 
би попречило на правоприлагането 
или би противоречало по друг начин 
на обществения интерес, би увредило 
законни търговски интереси на
публични или частни икономически 
оператори или би накърнило лоялната 
конкуренция между тях.
Достъпът до частите, които могат 
да бъдат разкрити, се предоставя в 
рамките на разумен срок.
Заявителят, който подава искането 
за достъп до договора, не трябва да 
посочва някакъв пряк или косвен 
интерес във връзка със съответния 
договор. Получателят на 
информацията има право да я 
оповести публично.

Or. de
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Изменение 724
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Освен ако в настоящата директива 
или в националното право относно 
достъпа до информация е предвидено 
друго и без да се засягат задълженията, 
свързани с обявяването на възложените 
договори и с информацията за 
кандидатите и участниците, описани в 
членове 27 и 35 от настоящата 
директива, възлагащият орган не 
разкрива информация, предоставена му 
от икономическите оператори, която те 
са обозначили като поверителна, 
включително, но не само технически 
или търговски тайни и поверителни 
аспекти на офертите.

1. Освен ако в настоящата директива 
или в националното право относно 
достъпа до информация е предвидено 
друго и без да се засягат задълженията, 
свързани с обявяването на възложените 
договори за концесия и с информацията 
за кандидатите и участниците, описани 
в членове 27 и 35 от настоящата 
директива, концедентът не разкрива 
информация, предоставена му от 
икономическите оператори, която те 
целесъобразно са обозначили като 
поверителна, включително, но не само 
технически или търговски тайни и 
поверителни аспекти на офертите.

Концедентът носи отговорност за 
неспазването на това изискване.
Настоящият член не създава пречки 
за публично оповестяване на 
сключените договори, включително 
на всички последващи промени.

Or. en

Изменение 725
Barbara Weiler

Предложение за директива
Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Възлагащите органи или 
възложителите могат да налагат на 
икономическите оператори 

заличава се
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изисквания, имащи за цел опазване на 
поверителното естество на 
информацията, която възлагащите 
органи или възложителите 
предоставят по време на процедурата 
по възлагане на концесия.

Or. de

Изменение 726
Pier Antonio Panzeri

Предложение за директива
Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Възлагащите органи или 
възложителите могат да налагат на 
икономическите оператори изисквания, 
имащи за цел опазване на 
поверителното естество на 
информацията, която възлагащите 
органи или възложителите 
предоставят по време на процедурата 
по възлагане на концесия.

2. Концедентът може да наложи на 
икономическите оператори изисквания, 
имащи за цел опазване на 
поверителното естество на 
информацията, която той предоставя
по време на процедурата по възлагане 
на концесия.

Икономическият оператор носи 
отговорност за неспазването на това 
изискване.

Or. en

Изменение 727
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 25 заличава се
[...]
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Изменение 728
Josef Weidenholzer

Предложение за директива
Член 25 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Устройствата, които ще се 
използват за връзка чрез електронни 
средства, както и техническите им 
характеристики следва са 
недискриминационни, общодостъпни 
и съвместими с продуктите на 
информационните и 
комуникационните технологии за 
общо ползване и не ограничават 
достъпа на икономическите 
оператори до процедурата по 
възлагане на концесия. В приложение 
XII са изложени техническите данни 
и характеристики на устройствата 
за електронно приемане, за които се 
счита, че са в съответствие с първа 
алинея от настоящия параграф.

заличава се

Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 46 за изменение на техническите 
данни и характеристики, посочени в 
приложение XII, поради технически 
промени или административни 
съображения.
За да се осигури оперативна 
съвместимост на техническите 
формати, както и на стандартите за 
процесите и съобщенията, особено в 
трансграничен контекст, Комисията 
е оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 46 за 
въвеждане на задължителна 
употреба на конкретни технически 
стандарти, най-малкото във връзка с 
използване на електронно подаване, 
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електронни каталози и средства за 
електронно удостоверяване.

Or. en

Изменение 729
Josef Weidenholzer

Предложение за директива
Член 25 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Възлагащите органи и 
възложителите могат при 
необходимост да изискат използване 
на средства, които не са 
общодостъпни, при условие че се 
предлагат алтернативни средства за 
достъп.

заличава се

Смята се, че възлагащите органи и 
възложителите предлагат 
подходящи алтернативни средства за 
достъп във всяка от следните 
ситуации:
а) те предлагат неограничен и пълен 
пряк достъп по електронен път до 
тези средства от датата на 
публикуване на обявлението в 
съответствие с приложение IX или 
от датата, на която е изпратена 
поканата за потвърждаване на 
интерес; в обявлението или поканата 
за потвърждаване на интерес се 
посочва адрес в интернет, на който 
тези средства са достъпни;
б) те гарантират, че участниците, 
установени в държави членки, 
различни от тази на възлагащия 
орган, имат достъп до процедурата 
по възлагане на концесия чрез 
използване на временни маркери, 
предоставени безплатно в интернет;
в) те поддържат алтернативен канал 
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за електронно подаване на оферти.

Or. en

Изменение 730
Josef Weidenholzer

Предложение за директива
Член 25 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Правилата, приложими към 
устройствата за електронно 
изпращане и получаване на оферти и 
към устройствата за електронно 
изпращане и получаване на заявления 
за участие, са следните:

заличава се

а) информацията относно 
спецификациите, необходима за 
електронно изпращане на оферти и 
заявления за участие, включително 
чрез криптиране и поставяне на 
„времеви печати“, е на разположение 
на заинтересованите страни;.
б) устройствата и методите за 
проверка и електронен подпис 
отговарят на изискванията на 
приложение XII;
в) възлагащите органи и
възложителите уточняват нивото 
на защита, изисквано за 
електронните средства за съобщение 
на различните етапи на прилаганата 
процедура по възлагане на концесия. 
Нивото е пропорционално на 
съпътстващите рискове.
г) когато се изискват 
усъвършенствани електронни 
подписи, както е определено в 
Директива 1999/93/EО24 на 
Европейския парламент и на Съвета, 
възлагащите органи и 
възложителите приемат подписи, 
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подкрепени с квалифицирано 
електронно удостоверение, посочено в 
доверителния списък, предвиден в 
Решение на Европейската комисия 
2009/767/EО25, създадени със или без 
използване на устройство за 
създаване на защитени електронни 
подписи, ако са изпълнени следните 
условия:
i) те трябва да определят изисквания 
формат за усъвършенстван 
електронен подпис въз основа на 
форматите, установени с Решение на 
Комисията 2011/130/EС26 и да въведат 
необходимите мерки, за да могат 
технически да обработват тези 
формати;
ii) когато офертата е подписана с 
помощта на квалифицирано 
удостоверение, което е включено в 
доверителния списък, те не трябва да 
въвеждат допълнителни изисквания, 
които могат да затруднят 
използването на тези подписи от 
участниците.

Or. en

Изменение 731
Liisa Jaakonsaari

Предложение за директива
Дял 2 – глава 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глава -І
Общи принципи
Член -26
Свобода на организиране на 
процедурата от концедента
Концедентът има свободата да 
организира процедурата за избор на 
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концесионер при спазване на 
разпоредбите на настоящата 
директива, като единствените два 
задължителни етапа са 
публикуването на обявлението за 
концесия в началото на процедурата, 
освен в случаите, предвидени в член 17 
и член 26, параграф 5, и 
публикуването на обявление за 
възлагане в края на процедурата.
Концедентът може да предвиди 
междинни етапи в хода на 
процедурата по възлагане, като 
например изпращането на покана за 
представяне на оферти на 
кандидатите, които при 
необходимост са отговорили на 
обявлението за концесия.
Член -26а
Общи принципи
1. Концесии се възлагат въз основа на 
критериите, определени от 
възложителя в съответствие с член 
38а, когато кумулативно са изпълнени 
следните условия:
а) офертата отговаря на 
изискванията, условията и 
критериите, изложени в обявлението 
за концесията или в поканата за 
подаване на оферти и в документите 
за концесията;
б) офертата постъпва от участник, 
който:
i) не е отстранен от участие в 
процедурата по възлагане в 
съответствие с член 36, параграфи 5 
и 7 и при условията на член 39, 
параграф 8, и
ii) отговаря на критериите за подбор, 
определени от възложителя в 
съответствие с член 36, 
параграфи 2―3;
2. В хода на процедурата за възлагане 
на концесия възложителят третира 
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икономическите оператори еднакво и 
действа по прозрачен и 
пропорционален начин. По-специално 
той не предоставя информация по 
дискриминационен начин, което би 
могло да облагодетелства някои 
участници за сметка на други. 
Процедурата по възлагане на 
концесията не трябва да бъде 
разработена с цел тя да попадне 
извън приложното поле на 
настоящата директива или 
конкуренцията да бъде изкуствено 
ограничена.
3. Концедентът и икономическият 
оператор спазват задълженията във 
връзка със социалната закрила и 
закрилата на заетостта и условията 
на труд, които се прилагат на 
мястото на изпълнение на 
концесията, уредени в колективни 
споразумения, националното 
законодателство и разпоредбите на 
международното трудово право.
Концедентът разполага с пълна 
свобода да посочи в тръжните 
документи социални и екологични 
критерии, които надхвърлят тези 
задължения. Това включва спазване на 
Конвенция № 94 на МОТ, дори когато 
тя не е транспонирана в 
националното законодателство.

Or. en

Изменение 732
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член –26 и –26а (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член –26
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Свобода на организиране на 
процедурата от концедента

Концедентът има свободата да 
организира процедурата за избор на 
концесионер при спазване на 
разпоредбите на настоящата 
директива, като единствените два 
задължителни етапа са 
публикуването на обявление за 
концесия в началото на процедурата, 
освен в случаите, предвидени в член 17 
и член 26, параграф 5, и 
публикуването на обявление за 
възлагане в края на процедурата.
Концедентът може да предвиди 
междинни етапи в хода на 
процедурата по възлагане, като 
например изпращането на покана за 
представяне на оферти на 
кандидатите, които при 
необходимост са отговорили на 
обявлението за концесия.

Член –26a
Общи принципи

1. Концесиите се възлагат въз основа 
на критериите, определени от 
концедента в съответствие с член 
38а, когато кумулативно са изпълнени 
следните условия:
а) офертата отговаря на 
изискванията, условията и 
критериите, изложени в обявлението 
за концесията или в поканата за 
представяне на оферти и в 
документите за възлагане на 
концесията;
б) офертата постъпва от участник, 
който:
i) не е отстранен от участие в 
процедурата по възлагане в 
съответствие с член 36, параграфи 5 
и 7 и при спазване на разпоредбите на 
член 39, параграф 8;
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ii) отговаря на критериите за подбор, 
определени от концедента в 
съответствие с член 36, параграфи 2 
и 3.
2. В хода на процедурата по възлагане 
на концесията концедентът третира 
икономическите оператори еднакво и 
действа по прозрачен и 
пропорционален начин. По-специално, 
той не предоставя информация по 
дискриминационен начин, която би 
могла да облагодетелства някои 
кандидати или оференти за сметка 
на други. Процедурата по възлагане на 
концесията не трябва да бъде 
разработена с цел тя да бъде 
изключена от приложното поле на 
настоящата директива или 
конкуренцията да бъде изкуствено 
ограничена.
3. Концедентът трябва да се увери, че 
икономическият оператор спазва 
задълженията, свързани със 
социалната закрила и приложимите 
условия на труд в съответствие с 
колективните законодателства и 
спогодби, които са в сила на мястото, 
където се осъществява концесията, 
като същевременно има възможност 
да определи допълнителни социални и 
екологични критерии.

Or. fr

Обосновка

Добавен е нов параграф към член –26, свързан със зачитането на социалните права, 
който се вписва в новата структура на текста, предложена от докладчика.

Изменение 733
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 26 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обявленията за концесия съдържат 
информацията, посочена в част от 
приложение IV и, където е 
целесъобразно, друга информация, 
сметната за полезна от възлагащия 
орган или възложителя, в 
съответствие с формата на 
стандартните формуляри.

2. Обявленията за концесия съдържат 
информацията, посочена в част от 
приложение IV и, където е 
целесъобразно, друга информация, 
сметната за полезна от възлагащия 
орган или възложителя.

Or. en

Изменение 734
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 26 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Концедентът и икономическият 
оператор спазват задълженията във 
връзка със социалната закрила и 
закрилата на заетостта и условията 
на труд, които се прилагат на 
мястото на изпълнение на 
концесията, уредени в колективни 
споразумения, националното 
законодателство и разпоредбите на 
международното трудово право.
Концедентът разполага с пълна 
свобода да посочи в тръжните 
документи социални и екологични 
критерии, които надхвърлят тези 
задължения. Това включва спазване на 
Конвенция № 94 на МОТ, дори когато 
тя не е транспонирана в 
националното законодателство.

Or. en
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Изменение 735
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 26 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Възлагащите органи и 
възложителите, които желаят да 
възлагат концесия за социални и други 
специфични услуги, оповестяват 
намерението си за планираното 
възлагане на концесия, като 
публикуват обявление на 
предварителна информация, 
възможно най-скоро след началото на 
бюджетната година. Тези обявления 
ще съдържат информацията, 
посочена в приложение ХІІІ.

заличава се

Or. en

Изменение 736
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 26 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Възлагащите органи и възложителите, 
които желаят да възлагат концесия за 
социални и други специфични услуги, 
оповестяват намерението си за 
планираното възлагане на концесия, 
като публикуват обявление на 
предварителна информация, възможно 
най-скоро след началото на бюджетната 
година. Тези обявления ще съдържат 
информацията, посочена в приложение 
ХІІІ.

3. Възлагащите органи и възложителите, 
които желаят да възлагат концесия за 
социални и други специфични услуги, 
изброени в приложение X, оповестяват 
намерението си за планираното 
възлагане на концесия, като публикуват 
обявление на предварителна 
информация, възможно най-скоро след 
началото на бюджетната година. Тези 
обявления ще съдържат информацията, 
посочена в приложение ХІІІ.

Or. en
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Обосновка

Липсващо позоваване.

Изменение 737
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 26 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Тези стандартни формуляри се 
въвеждат от Комисията. Актовете 
по изпълнението се приемат в 
съответствие с консултативната 
процедура, посочена в член 48.

заличава се

Or. en

Изменение 738
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 26 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Чрез дерогация от параграф 1 от 
възлагащия орган или от 
възложителя не се изисква да 
публикуват обявление за концесия във 
всеки от следните случаи:

заличава се

а) когато не са подадени оферти или 
подходящи оферти или заявления в 
отговор на процедурата за концесия, 
при условие че първоначалните 
условия на договора за концесия не са 
променени съществено и при условие 
че бъде изпратен доклад до 
Комисията или до националния 
надзорен орган, определен съгласно 
член 84 от Директива [заменила 
Директива 2004/18/ЕО], ако те 
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поискат това;
б) ако строителството или услугите 
могат да бъдат изпълнени само от 
конкретен икономически оператор, 
поради липса на конкуренция по 
технически причини, патентна 
защита, авторски права или други 
права на интелектуална собственост 
или защита на други изключителни 
права, и когато няма реална 
алтернатива или заместник и 
липсата на конкуренция не е 
резултат от изкуствено стесняване 
на параметрите на възлаганата 
концесия;
в) за ново строителство или услуги, 
представляващи повторение на 
подобно строителство или услуги, 
поверени на икономическия оператор, 
на който същите възлагащи органи 
или възложители са възложили 
първоначалната концесия със 
задължението, посочено в параграф 1, 
при условие че това строителство 
или услуги са в съответствие с 
основен проект, за който е била 
възложена първоначалната концесия. 
В основния проект се посочва 
обхватът на евентуалните 
допълнителни строителни работи 
или услуги и условията, при които те 
ще бъдат възложени.

Or. en

Обосновка

Текстът е твърде подробен, поради което се увеличава вероятността от грешки при 
възлагането на договори за концесия. Задължението за публикуване на обявление за 
концесия с помощта на подходящия формуляр е достатъчно.

Изменение 739
Andreas Schwab
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Предложение за директива
Член 26 – параграф 5 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от параграф 1 от 
възлагащия орган или от възложителя 
не се изисква да публикуват обявление 
за концесия във всеки от следните 
случаи:

Чрез дерогация от параграф 1 от 
възлагащия орган или от възложителя 
не се изисква да публикуват обявление 
за концесия в случаите, посочени в 
член 30 от Директивата за 
обществените поръчки [предишна 
Директива 2004/18/ЕО от 31 март 
2004 г.].

Or. de

Изменение 740
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Предложение за директива
Член 26 – параграф 5 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от параграф 1 от 
възлагащия орган или от възложителя 
не се изисква да публикуват обявление 
за концесия във всеки от следните 
случаи:

Чрез дерогация от параграф 1 от 
възлагащия орган или от възложителя 
не се изисква да публикуват обявление 
за концесия в случаите, посочени в 
член 30 от Директива [заменила 
Директива 2004/18/ЕО].

Or. de

Обосновка

Тук се прави връзка с директивата за обществените поръчки, тъй като в този случай 
е целесъобразно при възлагането на концесии и обществени поръчки да са в сила 
същите изключения.

Изменение 741
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Предложение за директива
Член 26 – параграф 5 – алинея 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) когато не са подадени оферти или 
подходящи оферти или заявления в 
отговор на процедурата за концесия, 
при условие че първоначалните 
условия на договора за концесия не са 
променени съществено и при условие 
че бъде изпратен доклад до 
Комисията или до националния 
надзорен орган, определен съгласно 
член 84 от Директива [заменила 
Директива 2004/18/ЕО], ако те 
поискат това;

заличава се

Or. de

Обосновка

Наложително привеждане в съответствие с новата редакция на целия параграф.


