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Изменение 742
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 26 – параграф 5 – алинея 1 – буква а)

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

Заличаване от съображение за съгласуваност с Директивата относно обществените 
поръчки, там член 30.

Изменение 743
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Предложение за директива
Член 26 – параграф 5 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ако строителството или услугите 
могат да бъдат изпълнени само от 
конкретен икономически оператор, 
поради липса на конкуренция по 

заличава се
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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;

Or. de

Обосновка

Наложително привеждане в съответствие с новата редакция на целия параграф.

Изменение 744
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 26 – параграф 5 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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;

заличава се

Or. de

Обосновка

Заличаване от съображение за съгласуваност с Директивата относно обществените 
поръчки, там член 30.
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Изменение 745
Herbert Dorfmann

Предложение за директива
Член 26 – параграф 5 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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;

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, 
включително тези, които позволяват 
на икономическия оператор да 
използва земя и други незаменими, 
съществени и необходими за 
изпълнение на концесионния договор
капиталови средства, и когато няма 
реална алтернатива или заместник и 
липсата на конкуренция не е резултат от 
изкуствено стесняване на параметрите 
на възлаганата концесия;

Or. it

Обосновка

Изменението произтича от необходимостта да се защитят вещните права, като 
право на собственост или облигационно право, права, придобити с договори за наем 
или аренда на земя, чрез които икономическият оператор може да разполага с 
определени и специфични терени за извършване на строителството и / или услугата 
по договора за концесия, като тези права се включват в категорията „други 
изключителни права“, които вече са споменати в настоящия текст.

Изменение 746
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

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.

заличава се

Or. de

Обосновка

Наложително привеждане в съответствие с новата редакция на целия параграф.

Изменение 747
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 26 – параграф 5 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 

заличава се
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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. de

Обосновка

Заличаване от съображение за съгласуваност с Директивата относно обществените 
поръчки, там член 30.

Изменение 748
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Предложение за директива
Член 26 – параграф 5 – алинея 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) за концесията на обществени 
блага, които са били предназначени за
предоставянето на морски 
туристически услуги по инициатива и 
молба на икономически оператор и 
които са се превърнали в основа на 
неговото предприятие, така че 
загубата на концесията би означавала 
и загуба на правото му на 
собственост върху предприятието.

Or. it

Изменение 749
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Предложение за директива
Член 26 – параграф 5 – алинея 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) за концесията на обществени 
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блага, предназначени за 
предоставянето на услуги по молба на 
икономическия оператор, на който 
същите възлагащи органи или 
възложители са възложили 
първоначалната концесия със 
задължението, посочено в параграф 1, 
в случай че отнемането на 
концесията би предизвикало на 
практика прекратяване на 
дейността.

Or. it

Обосновка

Това изменение има за цел да защити микропредприятията, често семейни, които 
предоставят, например, туристически и морски услуги, в случаите, в които 
лишаването на тези предприятия от концесията би довело до закриването им.

Изменение 750
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Предложение за директива
Член 26 – параграф 5 – алинея 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) за концесията на обществени 
блага, които са били насочени към 
предоставянето на морски
туристически услуги по инициатива и 
молба на икономически оператор и 
които са се превърнали в основа на 
неговото предприятие, така че 
загубата на концесията би означавала 
и загуба на правото му на 
собственост върху предприятието.

Or. it

Изменение 751
Heide Rühle
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Предложение за директива
Член 26 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Веднага след като за първия проект 
бъде обявена тръжна процедура, 
общата прогнозна цена на 
последващите строителни работи 
или услуги се взема под внимание от 
възлагащите органи или 
възложителите, когато прилагат 
разпоредбите на член 5.

заличава се

Or. en

Изменение 752
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 26 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Веднага след като за първия проект 
бъде обявена тръжна процедура, 
общата прогнозна цена на 
последващите строителни работи 
или услуги се взема под внимание от 
възлагащите органи или 
възложителите, когато прилагат 
разпоредбите на член 5.

заличава се

Or. de

Обосновка

Заличаване от съображение за съгласуваност с Директивата относно обществените 
поръчки, там член 30.

Изменение 753
Heide Rühle
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Предложение за директива
Член 26 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. По смисъла на буква а) от първа 
алинея дадена оферта се смята за 
неподходяща, ако:

заличава се

– е нередовна или неприемлива и
– тя няма никаква връзка с 
концесията, като не е в състояние да 
удовлетвори нуждите на възлагащия 
орган или възложителя, както са 
посочени в документите за 
концесията.
Офертите се смятат за нередовни, 
ако не съответстват на 
документите за концесията или ако 
предложените цени са защитени от 
нормалната конкуренция.
Офертите се смятат за неприемливи 
във всеки от случаите по-долу:
а) ако са получени след крайния срок;
б) ако са били подадени от участници 
без изискваната квалификация;
в) цената им е по-висока от бюджета 
на възлагащия орган или на 
възложителя, както е определен 
преди започването на процедурата по 
възлагане на концесия и е 
документиран писмено;
г) смята се, че цените им са 
ненормално ниски

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.
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Изменение 754
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 26 – параграф 6 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

По смисъла на буква а) от първа 
алинея дадена оферта се смята за 
неподходяща, ако:

По смисъла на параграф 5а дадена 
оферта се смята за неподходяща, ако 
няма връзка с концесията, тъй като 
не е в състояние да удовлетвори 
нуждите на концедента, както са 
посочени в документите за 
концесията.

Or. fr

Обосновка

Става дума за изясняване и ограничаване на случаите, в които концедентът може да 
не публикува ново обявление за концесия (предвидено в член 26, параграф 5а/ 
изменение 145 на докладчика). Това е възможно само в случаите, когато офертите 
нямат връзка с концесията. Следователно се оказва, че не е необходимо да се определя 
по-подробно нередовният или неприемлив характер на офертата.

Изменение 755
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 26 – параграф 6 – алинея 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– тя е нередовна или неприемлива, и заличава се

Or. fr

Обосновка

Става дума за изясняване и ограничаване на случаите, в които концедентът може да 
не публикува ново обявление за концесии (предвидено в член 26, параграф 5а/ изменение 
145 на докладчика). Това е възможно само в случаите, когато офертите нямат връзка 
с концесията. Следователно се оказва, че не е необходимо да се определя по-подробно 
нередовният или неприемлив характер на офертата. Вж. член 26, параграф 6, алинея 
първа.
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Изменение 756
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 26 – параграф 6 – алинея 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– тя няма никаква връзка с 
концесията, като не е в състояние да 
удовлетвори нуждите на възлагащия 
орган или възложителя, както са 
посочени в документите за 
концесията.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Става дума за изясняване и ограничаване на случаите, в които концедентът може да 
не публикува ново обявление за концесии (предвидено в член 26, параграф 5а/ 
изменение 145 на докладчика). Това е възможно само в случаите, когато офертите 
нямат никаква връзка с концесията. Следователно се оказва, че не е необходимо да се 
определя по-подробно нередовният или неприемлив характер на офертата. Вж.
член 26, параграф 6, алинея първа.

Изменение 757
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 26 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Офертите се смятат за нередовни, 
ако не съответстват на 
документите за концесията или ако 
предложените цени са защитени от 
нормалната конкуренция.

заличава се

Or. fr
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Обосновка

Става дума за изясняване и ограничаване на случаите, в които концедентът може да 
не публикува ново обявление за концесии (предвидено в член 26, параграф 5а/ 
изменение 145 на докладчика). Това е възможно само в случаите, когато офертите 
нямат никаква връзка с концесията. Следователно се оказва, че не е необходимо да се 
определя по-подробно нередовният или неприемлив характер на офертата. Вж.
член 26, параграф 6, алинея първа.

Изменение 758
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 26 – параграф 6 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Офертите се смятат за неприемливи 
във всеки от случаите по-долу:

заличава се

а) ако са получени след крайния срок;
б) ако са били подадени от участници 
без изискваната квалификация;
в) цената им е по-висока от бюджета 
на възлагащия орган или на 
възложителя, както е определен 
преди започването на процедурата по 
възлагане на концесия и е 
документиран писмено;
г) смята се, че цените им са 
ненормално ниски

Or. fr

Обосновка

Става дума за изясняване и ограничаване на случаите, в които концедентът може да 
не публикува ново обявление за концесии (предвидено в член 26, параграф 5а/ 
изменение 145 на докладчика). Това е възможно само в случаите, когато офертите 
нямат никаква връзка с концесията. Следователно се оказва, че не е необходимо да се 
определя по-подробно нередовният или неприемлив характер на офертата. Вж.
член 26, параграф 6, алинея първа.
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Изменение 759
Pier Antonio Panzeri

Предложение за директива
Член 26а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 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 условията на член 39, 
параграф 8, и
ii) отговаря на критериите за подбор, 
определени от възложителя в 
съответствие с член 36, параграфи
2―3;
iii) отговаря на приложимите условия 
за наемане на работа, включително 
правилата за екологични, безопасни и 
здравословни условия на труд, 
социалните и трудовите закони, 
правила и стандарти, залегнали в 
законодателството на Съюза и в 
националното законодателство и 
колективните споразумения, 
приложими за мястото, където се 
извършват строителните дейности, 
услугите и доставките.
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2. В хода на процедурата за възлагане 
на концесия възложителят третира 
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. Възложителят 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 
законодателството на Европейския 
съюз и разпоредбите на 
международното трудово право.
Възложителят 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 760
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 27 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Задължението, посочено в параграф 
1, важи също така и за концесиите за 
услуги, чиято прогнозна стойност, 
изчислена по метода, посочен в член 6, 
параграф 5, е равна или по-голяма от 
2 500 000 EUR, с единственото 
изключение на социалните и други 
специфични услуги, посочени в член 
17.

заличава се

Or. en

Изменение 761
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 27 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Тези обявления съдържат 
информацията, посочена в 
приложение V, а по отношение на 
концесии за социални и други 
специфични услуги – информацията, 
посочена в приложение VI, и се 
публикуват съгласно разпоредбите на 
член 28.

заличава се

Or. en

Изменение 762
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 28 заличава се
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[...]

Or. en

Изменение 763
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 28 заличава се
[...]

Or. de

Обосновка

Опростяване на правилата за възлагане на концесия.

Изменение 764
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 29 заличава се
Публикуване на национално ниво
1. Обявленията, посочени в членове 26 
и 27, и съдържащата се в тях 
информация не се публикуват на 
национално ниво преди публикуването 
съгласно член 28.
2. Обявленията, публикувани на 
национално ниво, не съдържат 
сведения, различни от съдържащите 
се в обявленията, изпратени до 
Комисията, но в тях се посочва 
датата на изпращане на обявлението 
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до Комисията.

Or. en

Изменение 765
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 29 заличава се
Публикуване на национално ниво
1. Обявленията, посочени в 
членове 26 и 27, и съдържащата се в 
тях информация не се публикуват на 
национално ниво преди публикуването 
съгласно член 28.
2. Обявленията, публикувани на 
национално ниво, не съдържат 
сведения, различни от съдържащите 
се в обявленията, изпратени до 
Комисията, но в тях се посочва 
датата на изпращане на обявлението 
до Комисията.

Or. de

Обосновка

Опростяване на правилата за възлагане на концесия.

Изменение 766
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 30 заличава се
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Достъп чрез електронни средства до 
документите за концесията
1. Възлагащите органи и 
възложителите предлагат безплатно 
неограничен и пълен пряк достъп чрез 
електронни средства до документите 
за концесията от датата на 
публикуване на обявлението в 
съответствие с член 28 или от 
датата, на която е изпратена 
поканата за представяне на оферти. 
В обявлението или поканата се 
посочва адресът в интернет, където 
тази информация е достъпна.
2. При условие че е била поискана 
своевременно, възлагащите органи и 
възложителите или компетентните 
ведомства предоставят 
допълнителна информация във връзка 
с документите за концесията не по-
късно от шест дена преди крайния 
срок, определен за получаване на 
офертите.

Or. de

Обосновка

Опростяване на правилата за възлагане на концесия.

Изменение 767
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 30а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 30а
Защита на лица, подаващи сигнали за 

нарушения
Възлагащите органи или 
възложителите имат въведени 
вътрешни процедури за подаване на 
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сигнали за нарушения за персонала, за 
да гарантират, че:
а) всеки член на персонала 
(включително работници на временни 
и постоянни трудови договори, 
стажанти и консултанти), който 
добросъвестно разкрива всякакви 
материални нарушения, е защитен 
от всички форми на репресивни 
мерки, тормоз или действия, 
причиняващи вреда;
б) поверителността на лицата, 
подаващи сигнали за нарушения, се 
запазва, освен при изричен отказ от 
право на поверителност от тяхна 
страна;
в) съществуват подходящи 
механизми, чрез които да се докладва 
за нарушения, като линии за помощ и 
електронни формуляри;
г) лице, подаващо сигнал за 
нарушение, срещу което са 
предприети репресивни мерки, има 
право на честно изслушване пред 
безпристрастен форум, както и да 
бъде напълно компенсирано; лицата, 
които извършват репресивни 
действия, се санкционират надлежно;
д) разкриването на нарушения се 
разследва по установения ред и се 
предприемат корективни действия 
(ако е подходящо), а лицата, 
подаващи сигнали за нарушения, имат 
възможност да участват в тези 
процедури;
е) управителите трябва да докажат, 
че всички действия, предприети 
срещу лицата, подаващи сигнали за 
нарушения, са били мотивирани от 
причини, различни от докладването 
за нарушение;
ж) неверните доклади за разкриване 
на нарушения са защитени, ако са 
извършени добросъвестно; 
разкритията, за които е установено, 
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че са подадени недобросъвестно, не са 
защитени;
з) ръководството и персоналът са 
преминали подходящо обучение за 
правата на лицата, подаващи сигнали 
за нарушения, политиките и 
процедурите;
и) политиките за лицата, подаващи 
сигнали за нарушения, се наблюдават 
и оценяват периодично от независими 
органи;
й) външните доклади за нарушения до 
длъжностни лица на избираеми 
постове, НПО, медии и други 
съответни страни са защитени, ако 
не функционират или не съществуват 
вътрешни канали;

Or. en

Изменение 768
Pier Antonio Panzeri

Предложение за директива
Член 30а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 30а
Борба с корупцията и 

предотвратяване на конфликти на 
интереси

Държавите членки приемат правила 
за борба с измамите, фаворизацията 
и корупцията и за недопускане на 
конфликт на интереси, като по този 
начин се цели да се осигури 
прозрачност на процедурата по 
възлагане и равнопоставеност на 
всички кандидати и участници.
Приетите мерки утвърждават и 
прилагат широкообхватни и 
действащи индикаторни системи за 
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наблюдение за предотвратяване, 
откриване и премахване на 
съобщаваните случаи на измама, 
корупция, конфликт на интереси и 
други сериозни нередности в 
областта на концесиите. По 
отношение на конфликтите на 
интереси те позволяват 
отстраняване на участник или 
кандидат от процедурата само 
когато конфликтът на интереси не 
може да бъде ефективно преодолян по 
друг начин.

Or. en

Изменение 769
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 31 заличава се
[...]

Or. en

Обосновка

Ненужно: общите принципи на равнопоставеност и недискриминация, прозрачност и 
пропорционалност вече са включени в член 7 от директивата.

Изменение 770
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 31 заличава се
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[...]

Or. en

Изменение 771
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 32 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Техническите спецификации, както са 
определени в приложение VIII, точка 
1, се включват в документите за 
концесията. В тях се определят 
характеристиките, които се 
изискват за строителство, услуга или 
доставка.

Техническите спецификации и/или 
функционалните изисквания се 
включват в документите за концесията и 
са в съответствие с принципа за 
еднакъв достъп на икономическите 
оператори до процедурата по 
възлагане на концесия и не създават 
неоправдани пречки пред излагането 
на концесията на конкуренция.

По-специално, освен ако това е 
обосновано от предмета на 
поръчката, техническите 
спецификации и/или функционалните 
изисквания не могат да се позовават 
на конкретна марка или източник, 
или на специфичен процес, нито на 
търговска марка, патент, тип или 
специфична изработка, което би 
довело до облагодетелстване или 
елиминиране на определени 
предприятия или определени стоки.
Подобно позоваване се разрешава в 
изключителни случаи, когато е 
невъзможно предметът на поръчката 
да се опише достатъчно точно и 
разбираемо; такова позоваване се 
съпътства от думите „или 
еквивалентно“.

Or. en
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Обосновка

Първоначалният проект на предложение просто преповтаря текста на разпоредбите 
на техническите спецификации в основната директива, който на практика не е 
напълно подходящ за концесиите. Докладчикът предлага по-ограничено позоваване на 
техническите спецификации в един нов член 38б, но вероятно е за предпочитане този 
текст да остане в член 32. Не е препоръчително да се премахне всяко позоваване на 
техническите спецификации, тъй като това може да поощри протекционисткия 
подход. С това се доразвива предложението на докладчика.

Изменение 772
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 32 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В техническите спецификации може 
да се съдържа позоваване на 
специфичния процес на производство 
и предоставяне на заявеното 
строителство, доставки или услуги 
или на другите етапи от неговия 
жизнен цикъл, както е посочено член 
2, точка 14.

заличава се

Or. en

Обосновка

Заличаването да се чете във връзка с изменението, което заменя текста на член 32.

Изменение 773
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 32 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

В тях се уточнява също дали се 
изисква прехвърляне на права на 
интелектуална собственост.

заличава се
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Or. en

Обосновка

Заличаването да се чете във връзка с изменението, което заменя текста на член 32.

Изменение 774
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 32 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

За всички възложени концесии, 
предметът на които е предназначен 
за ползване от лица, били те 
представители на обществеността 
или персонал на възлагащ орган или 
възложител, техническите 
спецификации се разработват така, 
че освен в надлежно обосновани 
случаи да вземат под внимание 
критериите за достъпност за хора с 
увреждания или проектирането за 
нуждите на всички потребители.

заличава се

Or. en

Обосновка

Заличаването да се чете във връзка с изменението, което заменя текста на член 32.

Изменение 775
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 32 – параграф 1 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато със законодателен акт на 
Съюза са приети задължителни 
стандарти за достъпност, 
техническите спецификации по 

заличава се
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отношение на критериите за 
достъпност се определят чрез 
позоваване на тези стандарти.

Or. en

Обосновка

Заличаването да се чете във връзка с изменението, което заменя текста на член 32.

Изменение 776
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Техническите спецификации 
гарантират еднакъв достъп на 
икономическите оператори до 
процедурата по възлагане на концесия 
и не водят до създаване на 
неоправдани пречки пред излагането 
на концесията на конкуренция.

заличава се

Or. en

Обосновка

Заличаването да се чете във връзка с изменението, което заменя текста на член 32.

Изменение 777
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 32 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Без да се засягат задължителните 
национални технически стандарти, 
доколкото те съответстват на 
правото на Съюза, техническите 
спецификации се определят по един 

заличава се
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от следните начини:
а) от гледна точка на изисквания за 
изпълнение или функционални 
изисквания, включително екологични 
характеристики, при условие че 
параметрите са достатъчно 
прецизни, за да позволят на 
участниците да определят предмета 
на договора, а на възлагащите органи 
или възложителите – да възложат 
поръчката;
б) чрез препращане към техническите 
спецификации, определени в 
приложение VIII и, по ред на 
предпочитание, до националните 
стандарти, транспониращи 
европейски стандарти, до 
европейските технически одобрения, 
общите технически спецификации, 
международните стандарти, други 
системи за техническа справкa, 
въведени от европейските 
стандартизационни органи или –
когато такивa не съществуват –
националните стандарти, 
националните технически одобрения 
или националните технически 
спецификации във връзка с 
проектиране, изчисляване и
изпълнение нa строителство и 
употреба нa продуктите. Всяко 
позоваване се съпътства от думите 
„или еквивалентно“;
в) по отношение на изискваният във 
връзка с работните характеристики 
или функционалните изисквания, 
упоменати в буква а), чрез позоваване 
на техническите спецификации, 
упоменати в буква б), като средство 
за предполагане на съответствието с 
тези изисквания;
г) чрез позоваване на техническите 
спецификации, упоменати в буква б), 
за едни характеристики, а за други –
чрез позоваване на изискванията във 
връзка с работните характеристики 
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или функционалните изисквания, 
упоменати в буква а).

Or. en

Обосновка

Заличаването да се чете във връзка с изменението, което заменя текста на член 32.

Изменение 778
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 32 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Чрез позоваване на социални 
съображения по отношение на 
външните социални разходи, които са 
пряко свързани с жизнения цикъл, 
като въздействията от 
производството върху заобикалящата 
среда и съседните общности; 
социалните условия и условията на 
заетост, здравословните и безопасни 
условия на работното място, 
социалното осигуряване и условията 
на труд във вида, в който са 
определени от законодателството на 
ЕС и националните законови, 
подзаконови или административни 
разпоредби, арбитражните решения, 
колективното договаряне и 
колективните трудови договори, 
както и от разпоредбите на 
международното трудово право, 
приложими за мястото, където се 
извършва строителството, услугата 
или доставката; тези задължения 
също така се прилагат в случаи от 
транснационално естество, когато 
работници от една държава членка 
предоставят услуги в друга държава 
членка.
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Or. de

Обосновка

Принципно подкрепям предложението на господин Juvin да бъдат заличени тук 
техническите спецификации. В случай че това не бъде подкрепено от мнозинството, 
правя това предложение за изменение.

Изменение 779
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 32 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Освен ако това е обосновано от 
предмета на поръчката, 
техническите спецификации не 
могат да се позовават на конкретна 
марка или източник, или на 
специфичен процес, нито на 
търговска марка, патент, тип или 
специфичен произход или изработка, 
което би довело до облагодетелстване 
или елиминиране на определени 
предприятия или определени стоки. 
Подобно позоваване се разрешава в 
изключителни случаи, когато е 
невъзможно предметът на поръчката 
да се опише достатъчно точно и 
разбираемо съгласно параграф 3; към 
това позоваване се добавят думите 
„или еквивалентно“.

заличава се

Or. en

Обосновка

Заличаването да се чете във връзка с изменението, което заменя текста на член 32.

Изменение 780
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Предложение за директива
Член 32 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато възлагащ орган или 
възложител се възползва от 
възможността да се позове на 
спецификациите, посочени в параграф 
3, буква б), той не отхвърля оферта 
на основание, че строителството, 
доставките и услугите, за които се 
оферира, не отговарят на 
спецификациите, на които се е 
позовал, след като участникът е 
доказал в офертата си по подходящ 
начин, включително чрез 
доказателствените средства, 
посочени в член 33, че решенията, 
които предлага, отговарят по 
равностоен начин на изискванията, 
определени с техническите 
спецификации.

заличава се

Or. en

Обосновка

Заличаването да се чете във връзка с изменението, което заменя текста на член 32.

Изменение 781
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 32 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато възлагащ орган или 
възложител се възползва от 
възможността по параграф 3, буква а) 
да формулира технически 
спецификации от гледна точка на 
изискванията за изпълнение или за 
функционални изисквания, той не 
може да отхвърли оферта за 

заличава се
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строителство, стоки или услуги, 
които съответстват на национален 
стандарт, въвеждащ европейски 
стандарт с европейско техническо 
одобрение, на обща техническа 
спецификация, на международен 
стандарт или на технически еталон, 
установен от европейска организация 
по стандартизация, когато тези 
спецификации се отнасят до 
определените от него изисквания за 
изпълнение и за функционални 
изисквания.

Or. en

Обосновка

Заличаването да се чете във връзка с изменението, което заменя текста на член 32.

Изменение 782
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 32 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В своята оферта участникът трябва 
да докаже с всички подходящи 
средства, включително 
доказателствените средства, 
посочени в член 33, че 
строителството, доставката или 
услугите, които предлага, отговарят 
на изискванията за изпълнение или за 
функционални изисквания, определени 
в техническите спецификации на 
възлагащия орган или възложителя.

заличава се

Or. en

Обосновка

Заличаването да се чете във връзка с изменението, което заменя текста на член 32.
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Изменение 783
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 33 заличава се
Доклади от изпитвания, 
сертификация и други 
доказателствени средства
1. Възлагащите органи или 
възложителите могат да изискат от 
икономическите оператори да 
представят доклад от изпитвания от 
признат орган или сертификат, 
издаден от такъв орган, като 
доказателство за съответствие с 
техническите спецификации.
Когато възлагащите органи изискват 
представяне на сертификати, 
издадени от признати органи, 
удостоверяващи съответствие с 
конкретна техническа спецификация, 
възлагащите органи приемат също 
сертификати и от други равностойни 
признати органи.
2. Възлагащите органи или 
възложителите приемат също така 
и други подходящи доказателствени 
средства, като техническо досие от 
производителя, когато въпросният 
икономически оператор няма достъп 
до сертификатите или докладите от 
изпитванията, посочени в параграф 1, 
или възможност да ги набави в 
съответните срокове.
3. Признати органи по смисъла на 
настоящия член са лаборатории за 
изпитване и калибриране и органи за 
сертификация и проверка, 
акредитирани в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 765/2008 на 



AM\916835BG.doc 33/164 PE497.783v03-00

BG

Европейския парламент и на 
Съвета29.
4. При поискване държавите членки 
предоставят на други държави членки 
информация, свързана с 
представените доказателства и 
документи, с които се доказва 
съответствието с техническите 
изисквания, посочени в член 32 и в 
настоящия член. Компетентните 
органи на държавата членка на 
установяване предоставят тази 
информация в съответствие с 
разпоредбите относно управлението 
от член 88 от (директивата заменила 
Директива 2004/18/EО).

Or. en

Изменение 784
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 34 заличава се
Общи принципи
Концесии се възлагат въз основа на 
критериите, определени от 
възлагащия орган или възложителя в 
съответствие с член 39, когато 
кумулативно са изпълнени следните 
условия:
а) офертата отговаря на 
изискванията, условията и 
критериите, изложени в обявлението 
за концесията или в поканата за 
потвърждаване на интерес и в 
документите за възлагане на 
концесията;
б) офертата постъпва от участник, 
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който
i) не е отстранен от участие в 
процедурата по възлагане в 
съответствие с член 36, параграфи 
4―8, и
ii) отговаря на критериите за подбор, 
определени от възлагащия орган или 
възложителя в съответствие с член 
36, параграфи 1―3.

Or. en

Изменение 785
Pier Antonio Panzeri

Предложение за директива
Член 34 – параграф 1 – буква б) – подточка iiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiа) отговаря на приложимите 
условия за наемане на работа, 
включително правилата за 
екологични, безопасни и здравословни 
условия на труд, социалните и 
трудовите закони, залегнали в 
законодателството на Съюза и в 
националното законодателство и 
колективните споразумения, 
приложими за мястото, където се 
извършват строителните дейности, 
услугите и доставките.

Or. en

Изменение 786
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 35
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 35 заличава се
[...]

Or. en

Обосновка

Текстът е твърде подробен, поради което се увеличава вероятността от грешки при 
възлагането на договори за концесия; общите правила за равнопоставеност и 
недискриминация, прозрачност и пропорционалност са достатъчни и вече са включени 
в член 7 от директивата.

Изменение 787
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 35 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато възлагането на концесия 
предполага провеждането на 
преговори, възлагащите органи или 
възложителите спазват следните 
правила:

заличава се

а) когато преговорите се провеждат 
след подаването на офертите, те 
договарят с участниците 
представените от тях оферти, за да 
ги приспособят към критериите и 
изискванията, посочени съгласно 
параграф 1;
б) не разкриват пред другите 
участници предлаганите решения или 
друга поверителна информация, 
съобщена от кандидат, участващ в 
преговорите, без негово съгласие. Това 
съгласие не може да бъде под 
формата на общ отказ от права, а 
трябва да бъде дадено във връзка с 
предвижданото съобщаване на 
конкретни решения или на друга 
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поверителна информация;
в) могат да проведат преговорите в 
последователни етапи с цел 
намаляване броя на офертите, по 
които ще се преговаря, чрез прилагане 
на критериите за възлагане, посочени 
в обявлението за поръчката, в 
поканата за представяне на оферти 
или в документите за концесията. 
Възлагащият орган посочва в 
обявлението за поръчката, в 
поканата за представяне на оферти 
или в документите за концесията 
дали е използвал тази възможност;
г) оценяват офертите, както са 
договорени въз основа на първоначално 
посочените критерии за възлагане;
д) документират официалните 
разисквания и другите стъпки и 
събития, имащи отношение към 
процедурата по възлагане на концесия. 
По-специално те осигуряват с всички 
подходящи средства възможност за 
проследяване на преговорите.

Or. de

Обосновка

Всички процедури следва да бъдат равностойни, не следва да се дава предпочитание 
на нито една от тях.

Изменение 788
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 35 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. При искане от заинтересованата 
страна възлагащият орган възможно 
най-бързо и във всички случаи в 
рамките на 15 дни след получаване на 

заличава се
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писмено искане, уведомява:
а) неуспелите кандидати относно 
основаниятa зa отхвърляне нa 
техните заявления,
б) неуспелите участници относно 
причините зa отхвърлянето нa 
офертите им, включително при 
случаите, посочени в член 32, 
параграфи 5 и 6, основаниятa зa 
тяхното решение зa 
нееквивалентност или тяхното 
решение, че строителството, 
доставките или услугите не 
отговарят нa изискванията зa 
изпълнение или нa функционалните 
изисквания,
в) участник, който е направил 
допустима оферта – относно 
качествата и относителните 
предимства нa избраната оферта, 
както и зa името нa спечелилия 
участник или страните по рамковото 
споразумение,
г) участник, който е направил 
допустима оферта – относно 
провеждането и хода на преговорите 
и диалога с участниците.

Or. de

Обосновка

Опростяване на правилата за възлагане на концесия. Освен това решението относно 
концесията и без това се публикува, така че това задължение за уведомяване не е 
необходимо.

Изменение 789
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 35 – параграф 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Възлагащите органи обаче могат да 
откажат достъп до определена 
информация по параграф 6, свързана с 
договора, когато разкриването на 
такава информация представлява 
пречка за прилагането на закона, 
противоречи по друг начин на 
обществените интереси, ощетява 
законните търговски интереси на 
икономическите оператори, били те 
публични или частни, или може да 
увреди лоялната конкуренция между 
тях.

заличава се

Or. de

Обосновка

Опростяване на правилата за възлагане на концесия.

Изменение 790
Pier Antonio Panzeri

Предложение за директива
Член 36 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подбор и оценка на качествата на 
кандидатите

Подбор и оценка на качествата на 
кандидатите и на офертите и 
основания за изключване

Or. en

Изменение 791
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 36 – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Подбор и оценка на качествата на 
кандидатите

Подбор и оценка на качествата на 
кандидатите и участниците и 
основания за изключване

Or. fr

Обосновка

Пояснение на изменение 169 на докладчика.

Изменение 792
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 36 – параграф -1 (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Концедентът предвижда:
а) в обявлението за концесия описание 
на концесията и условията за 
участие;
б) в обявлението за концесия, в 
поканата за представяне на оферти 
или в документите за концесията 
описание на критериите за възлагане.

Or. fr

Обосновка

Пояснение на изменение 169 на докладчика. Описанието на концесията и условията за 
участие трябва задължително да присъстват в обявлението за концесия, което е 
задължително, за да се гарантира спазване на принципите на прозрачност, 
недопускане на дискриминация и равнопоставеност на кандидатите и участниците.

Изменение 793
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 36 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи посочват в 
обявлението за концесия условията за 
участие, свързани с:

Възлагащите органи проверяват 
условията за участие, свързани с 
професионалните и техническите 
способности, финансовото състояние 
на кандидатите или участниците, и 
препоръката или препоръките, които 
трябва да бъдат представени като 
доказателства в обявлението за 
концесия. Тези условия са свързани с 
предмета на договора, 
недискриминационни и при 
необходимост могат да бъдат 
придружени от минимални 
изисквания.

Or. en

Изменение 794
Josef Weidenholzer

Предложение за директива
Член 36 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи посочват в 
обявлението за концесия условията за 
участие, свързани с:

Възлагащите органи посочват в 
обявлението за концесия условията за 
участие, свързани по-специално с:

Or. de

Изменение 795
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 36 – параграф 1 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) годността за упражняване на 
професионалната дейност;

заличава се
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Or. en

Изменение 796
Heide Rühle

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) икономическото и финансовото 
състояние;

заличава се

Or. en

Изменение 797
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 36 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) техническите и професионалните 
способности.

заличава се

Or. en

Изменение 798
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 36 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи ограничават 
условията за участие до такива, 
които са подходящи да гарантират, 
че кандидатът или участникът има 
правните и финансовите качества и 
търговските и техническите 

заличава се
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способности да изпълни концесията, 
която ще се възлага. Всички 
изисквания следва да бъдат свързани и 
строго пропорционални на предмета 
на поръчката, отчитайки 
необходимостта да се осигури 
истинска конкуренция.

Or. en

Изменение 799
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 36 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи ограничават 
условията за участие до такива, които са 
подходящи да гарантират, че 
кандидатът или участникът има 
правните и финансовите качества и 
търговските и техническите 
способности да изпълни концесията, 
която ще се възлага. Всички изисквания 
следва да бъдат свързани и строго
пропорционални на предмета на 
поръчката, отчитайки необходимостта 
да се осигури истинска конкуренция.

Възлагащите органи ограничават 
условията за участие до такива, които са 
подходящи да гарантират, че 
кандидатът или участникът има 
правните и финансовите качества и 
търговските и техническите 
способности да изпълни концесията, 
която ще се възлага. Всички изисквания 
следва да бъдат свързани и 
пропорционални на предмета на 
поръчката и да отчитат
необходимостта да се осигури истинска 
конкуренция.

Or. de

Обосновка

Думата „строго“ тук е излишна, тъй като думата „пропорционални“ не може да 
бъде смислено подсилена в този контекст.

Изменение 800
Josef Weidenholzer

Предложение за директива
Член 36 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи ограничават 
условията за участие до такива, които са 
подходящи да гарантират, че 
кандидатът или участникът има 
правните и финансовите качества и 
търговските и техническите 
способности да изпълни концесията, 
която ще се възлага. Всички изисквания 
следва да бъдат свързани и строго 
пропорционални на предмета на 
поръчката, отчитайки 
необходимостта да се осигури 
истинска конкуренция.

Възлагащите органи ограничават 
условията за участие до такива, които са 
подходящи да гарантират, че 
кандидатът или участникът има 
правните и финансовите качества и 
търговските и техническите 
способности да изпълни концесията, 
която ще се възлага.

Or. de

Изменение 801
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 36 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи и 
възложителите посочват в 
обявлението за концесията 
препоръката или препоръките, които 
трябва да бъдат представени като 
доказателства за способностите на 
икономическия оператор. 
Изискванията по отношение на тези 
препоръки са недискриминационни и 
пропорционални на предмета на 
концесията.

заличава се

Or. en

Изменение 802
Josef Weidenholzer
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Предложение за директива
Член 36 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи и възложителите 
посочват в обявлението за концесията 
препоръката или препоръките, които 
трябва да бъдат представени като 
доказателства за способностите на 
икономическия оператор. Изискванията 
по отношение на тези препоръки са 
недискриминационни и 
пропорционални на предмета на 
концесията.

Възлагащите органи и възложителите 
посочват в обявлението за концесията 
препоръката или препоръките, които 
трябва да бъдат представени като 
доказателства за способностите на 
икономическия оператор. Изискванията 
по отношение на тези препоръки са 
недискриминационни.

Or. de

Изменение 803
Pier Antonio Panzeri

Предложение за директива
Член 36 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Възложителят посочва в 
обявлението за концесията, в 
поканата за подаване на оферти или в 
документите за концесията описание 
на същата, условията за участие и 
критериите за възлагане.
Възложителят проверява условията 
за участие, свързани с:
а) годността за упражняване на 
професионалната дейност;
б) икономическото и финансовото 
състояние;
в) техническите и професионалните 
способности;
г) правилата за екологични, безопасни 
и здравословни условия на труд, 
социалните и трудовите закони, 
правила и стандарти, залегнали в 
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законодателството на Съюза и в 
националното законодателство и 
колективните споразумения, 
приложими за мястото, където се 
извършват строителните дейности, 
услугите и доставките.
Професионалните и техническите 
способности и финансовото 
състояние на кандидатите или 
участниците и препоръката или 
препоръките, които трябва да бъдат 
представени като доказателства в 
обявлението за концесия. Тези условия 
са свързани и същевременно 
съгласувани с предмета на договора, 
недискриминационни и при 
необходимост могат да бъдат 
придружени от минимални 
изисквания.

Or. en

Изменение 804
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 36 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По отношение на критериите, 
посочени в параграф 1, 
икономическият оператор може, 
когато е подходящо и за конкретна 
концесия, да разчита на капацитета 
на други субекти, независимо от 
правното естество на връзките му с 
тях. В този случай икономическият 
оператор доказва пред възлагащия 
орган, че през целия срок на 
концесията ще разполага с 
необходимите средства, например 
като представи доказателство за 
поетия в този смисъл ангажимент 
от тези предприятия. По отношение 

заличава се
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на икономическото и финансовото 
състояние възлагащите органи могат 
да изискат икономическият оператор 
и тези предприятия да бъдат 
солидарно отговорни за изпълнението 
на поръчката.

Or. de

Обосновка

Отношенията между концесионера и евентуално съществуващи подизпълнители не 
следва да се уреждат от правото на ЕС, а от гражданското право на държавите 
членки.

Изменение 805
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 36 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По отношение на критериите, 
посочени в параграф 1, 
икономическият оператор може, 
когато е подходящо и за конкретна 
концесия, да разчита на капацитета 
на други субекти, независимо от 
правното естество на връзките му с 
тях. В този случай икономическият 
оператор доказва пред възлагащия 
орган, че през целия срок на 
концесията ще разполага с 
необходимите средства, например 
като представи доказателство за 
поетия в този смисъл ангажимент 
от тези предприятия. По отношение 
на икономическото и финансовото 
състояние възлагащите органи могат 
да изискат икономическият оператор 
и тези предприятия да бъдат 
солидарно отговорни за изпълнението 
на поръчката.

заличава се

Or. de
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Обосновка

Опростяване на правилата за възлагане на концесия. Освен това мястото на 
разпоредбите относно отговорността е в гражданското право и не следва да се 
включват в правото относно възлагането на обществени поръчки и концесии.

Изменение 806
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 36 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По отношение на критериите, 
посочени в параграф 1, икономическият 
оператор може, когато е подходящо и за 
конкретна концесия, да разчита на 
капацитета на други субекти, 
независимо от правното естество на 
връзките му с тях. В този случай 
икономическият оператор доказва пред 
възлагащия орган, че през целия срок на 
концесията ще разполага с 
необходимите средства, например като 
представи доказателство за поетия в 
този смисъл ангажимент от тези 
предприятия. По отношение на 
икономическото и финансовото 
състояние възлагащите органи могат да 
изискат икономическият оператор и 
тези предприятия да бъдат солидарно 
отговорни за изпълнението на 
поръчката.

2. За да изпълни условията, 
установени в параграф 1, 
икономическият оператор може, когато 
е подходящо и за конкретна концесия, 
да разчита на капацитета на други 
субекти, независимо от правното 
естество на връзките му с тях. В този 
случай икономическият оператор 
доказва пред възлагащия орган или 
възложителя, че през целия срок на 
концесията ще разполага с 
необходимите средства, например като 
представи доказателство за поетия в 
този смисъл ангажимент от тези 
предприятия. По отношение на 
икономическото и финансовото 
състояние възлагащите органи могат да 
изискат икономическият оператор и 
тези предприятия да бъдат солидарно 
отговорни за изпълнението на 
поръчката.

Or. en

Обосновка

Предложението на докладчика е много по-добро.

Изменение 807
Josef Weidenholzer
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Предложение за директива
Член 36 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По отношение на критериите, 
посочени в параграф 1, 
икономическият оператор може, 
когато е подходящо и за конкретна 
концесия, да разчита на капацитета 
на други субекти, независимо от 
правното естество на връзките му с 
тях. В този случай икономическият 
оператор доказва пред възлагащия 
орган, че през целия срок на концесията 
ще разполага с необходимите средства, 
например като представи доказателство 
за поетия в този смисъл ангажимент от 
тези предприятия. По отношение на 
икономическото и финансовото 
състояние възлагащите органи могат 
да изискат икономическият оператор и 
тези предприятия да бъдат 
солидарно отговорни за изпълнението 
на поръчката.

2. При участие на подизпълнители
икономическият оператор доказва пред 
възлагащия орган или възложителя, че 
през целия срок на концесията ще 
разполага с необходимите средства, 
като представи доказателство за поетия 
в този смисъл ангажимент от тези 
предприятия. Законовите изисквания, 
предвидени в параграфи 5–7 от
настоящия член, трябва да бъдат 
изпълнени и от участващите 
подизпълнители. Икономическият 
оператор удостоверява, че не са 
налице основания за изключване. По 
отношение на икономическото и 
финансовото състояние икономическият 
оператор носи отговорност за всички 
свои подизпълнители, независимо от 
правните отношения, които 
съществуват между него и тези 
предприятия.

Or. de

Изменение 808
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 36 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При същите условия групата от 
икономически оператори, посочена в 
член 22, има право да използва 
възможностите на участници в 
групата или на други субекти.

заличава се

Or. en
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Изменение 809
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 36 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Концедентът може да ограничи, 
по прозрачен начин и въз основа на 
обективни критерии, броя на 
кандидатите или на участниците до 
подходящо ниво. Броят на 
поканените кандидати или
участници трябва да бъде 
достатъчен, за да се гарантира 
истинска конкуренция.

Or. fr

Обосновка

Пояснение на изменение 173 на докладчика, за да се гарантира истинска конкуренция.

Изменение 810
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 36 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. В съответствие с член 38а
концедентът разполага със свободата
да организира преговори с 
кандидатите и участниците. Той 
гарантира подходящото 
регистриране на основните етапи от 
процедурата чрез средствата, които 
счита за подходящи, в съответствие 
с член 24, параграф 1 от настоящата
директива.

Or. fr
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Обосновка

Принципът на прозрачност трябва да бъде спазван в замяна на признаването на 
голяма свобода на действие на възлагащите органи и възложителите. 
Регистрирането на основните етапи от процедурата от страна на концедента има 
за цел борба с произволните решения.

Изменение 811
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 36 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки приемат правила 
за борба с фаворизацията, 
корупцията и за недопускане на 
конфликт на интереси, като по този 
начин се цели да се осигури 
прозрачност на процедурата по 
възлагане и равнопоставеност на 
всички участници.

заличава се

Or. en

Изменение 812
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 36 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на конфликтите на 
интереси, взетите мерки не излизат 
извън строго необходимото за 
предотвратяване или премахване на 
установен конфликт на интереси. 
По-специално те позволяват 
отстраняване на участник или 
кандидат от процедурата само 
когато конфликтът на интереси не 
може да бъде ефективно преодолян по 

заличава се
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друг начин.

Or. en

Изменение 813
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 36 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Кандидат или участник, който е 
осъден с влязла в сила присъда за едно 
от престъпленията, изброени по-
долу, се отстранява от участие в 
концесия:

заличава се

а) участие в престъпна организация 
съгласно определението в член 2, 
параграф 1 от Рамково решение 
2008/841/ПВР на Съвета30;
б) корупция, както е дефинирана в 
член 3 от Конвенцията за борба с 
корупцията, в която участват 
длъжностни лица на Европейските 
общности или длъжностни лица на 
държавите членки на Европейския 
съюз и член 2 от Рамково решение
2003/568/JHA31 на Съвета, както и 
корупция съгласно определението в 
националното законодателство на 
възлагащия орган или икономическия 
оператор;
в) измама, по смисъла на член 1 от 
Конвенцията за защита на 
финансовите интереси на 
Европейските общности32;
г) престъплението тероризъм или 
престъпление, свързано с 
терористични дейности по смисъла 
на членове 1 и 3 от Рамково решение 
2002/475/ПВР33, или подбудителство, 
помагачество, съучастие или опит за 
извършване на престъпление, както е 
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посочено в член 4 от същото Рамково 
решение;
д) изпиране на пари, както е 
дефинирано в член 1 от 
Директива 91/308/ЕИО на Съвета34.

Or. en

Изменение 814
Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 36 – параграф 5 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Кандидат или участник, който е осъден 
с влязла в сила присъда за едно от 
престъпленията, изброени по-долу, се 
отстранява от участие в концесия:

Кандидат или участник, който е осъден 
с влязла в сила присъда за едно от 
престъпленията, посочени в член 55, 
параграф 1 от Директивата относно 
обществените поръчки [предишна 
Директива 2004/18/ЕО от 31 март
2004 г.], приложен mutatis mutandis, се 
отстранява от участие в концесия.

Or. de

Обосновка

Опростяване на правилата за възлагане на концесия и постигане на съгласуваност с 
разпоредбите на Директивата относно обществените поръчки.

Изменение 815
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 36 – параграф 5 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) участие в престъпна организация 
съгласно определението в член 2, 
параграф 1 от Рамково решение 

заличава се



AM\916835BG.doc 53/164 PE497.783v03-00

BG

2008/841/ПВР на Съвета30;

Or. de

Обосновка

Опростяване на правилата за възлагане на концесия и постигане на съгласуваност с 
разпоредбите на Директивата относно обществените поръчки.

Изменение 816
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 36 – параграф 5 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) корупция, както е дефинирана в 
член 3 от Конвенцията за борба с 
корупцията, в която участват 
длъжностни лица на Европейските 
общности или длъжностни лица на 
държавите членки на Европейския 
съюз и член 2 от Рамково 
решение 2003/568/ПВР на Съвета31, 
както и корупция съгласно 
определението в националното 
законодателство на възлагащия орган 
или икономическия оператор;

заличава се

Or. de

Обосновка

Опростяване на правилата за възлагане на концесия и постигане на съгласуваност с 
разпоредбите на Директивата относно обществените поръчки.

Изменение 817
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 36 – параграф 5 – алинея 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) измама, по смисъла на член 1 от 
Конвенцията за защита на 
финансовите интереси на 
Европейските общности32;

заличава се

Or. de

Обосновка

Опростяване на правилата за възлагане на концесия и постигане на съгласуваност с 
разпоредбите на Директивата относно обществените поръчки.

Изменение 818
Josef Weidenholzer

Предложение за директива
Член 36 – параграф 5 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) измама, по смисъла на член 1 от 
Конвенцията за защита на финансовите 
интереси на Европейските общности;

в) измама, по смисъла на член 1 от 
Конвенцията за защита на финансовите 
интереси на Европейските общности, 
както и измама по смисъла на 
националното право;

Or. de

Изменение 819
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 36 – параграф 5 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) терористични престъпления или 
престъпления, свързано с 
терористична дейност по смисъла 
съответно на членове 1 и 3 от 
Рамково решение 2002/475/ПВР33, или 

заличава се
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подбудителство, помагачество, 
съучастие или опит за извършване на 
престъпление както е посочено в 
член 4 от същото Рамково решение;

Or. de

Обосновка

Опростяване на правилата за възлагане на концесия и постигане на съгласуваност с 
разпоредбите на Директивата относно обществените поръчки.

Изменение 820
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 36 – параграф 5 – алинея 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) изпиране на пари, както е 
дефинирано в член 1 от Директива 
91/308/ЕИО на Съвета34.

заличава се

Or. de

Обосновка

Опростяване на правилата за възлагане на концесия и постигане на съгласуваност с 
разпоредбите на Директивата относно обществените поръчки.

Изменение 821
Pier Antonio Panzeri

Предложение за директива
Член 36 – параграф 5 – алинея 1– буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) участие в експлоатиране на 
трафик на хора и детски труд, което 
е обхванато от Директива 2011/36/ЕС 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 5 април 2011 г. относно 
предотвратяването и борбата с 
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трафика на хора и защитата на 
жертвите от него.

Or. en

Изменение 822
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 36 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задължението да бъде отстранен 
кандидат или участник от участие в 
концесия важи също така, когато 
директори на дружество или друго 
лице, притежаващо представителна 
власт, право на вземане на решения 
или контрол по отношение на 
кандидата или участника, са осъдени 
с влязла в сила присъда.

заличава се

Or. en

Изменение 823
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 36 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задължението да бъде отстранен 
кандидат или участник от участие в 
концесия важи също така, когато 
директори на дружество или друго 
лице, притежаващо представителна 
власт, право на вземане на решения 
или контрол по отношение на 
кандидата или участника, са осъдени 
с влязла в сила присъда.

заличава се

Or. de
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Обосновка

Опростяване на правилата за възлагане на концесия и постигане на съгласуваност с 
разпоредбите на Директивата относно обществените поръчки.

Изменение 824
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 36 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Всеки икономически оператор се 
отстранява от участие в концесия, 
ако възлагащият орган или 
възложителят научи за решение, 
което не подлежи на обжалване, 
отсъждащо, че не е изпълнил
задължения, свързани с плащане на 
данъци или вноски за социално 
осигуряване съгласно законовите 
разпоредби на страната, в която е 
установен или съгласно разпоредбите 
на държавата членка на възлагащия 
орган или възложителя.

заличава се

Or. en

Изменение 825
Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 36 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Всеки икономически оператор се 
отстранява от участие в концесия, ако
възлагащият орган или 
възложителят научи за решение, 
което не подлежи на обжалване, 
отсъждащо, че не е изпълнил 
задължения, свързани с плащане на 

6. Всеки икономически оператор се 
отстранява от участие в процедура по 
възлагане на концесия, ако може да се 
приложи mutatis mutandis член 55, 
параграф 2 от Директивата относно 
обществените поръчки [предишна 
Директива 2004/18/ЕО от 31 март
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данъци или вноски за социално 
осигуряване съгласно законовите 
разпоредби на страната, в която е 
установен или съгласно разпоредбите 
на държавата членка на възлагащия 
орган или възложителя.

2004 г.].

Or. de

Обосновка

Опростяване на правилата за възлагане на концесия и постигане на съгласуваност с 
разпоредбите на Директивата относно обществените поръчки.

Изменение 826
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 36 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Всеки икономически оператор се 
отстранява от участие в концесия, ако 
възлагащият орган или възложителят 
научи за решение, което не подлежи на 
обжалване, отсъждащо, че не е 
изпълнил задължения, свързани с 
плащане на данъци или вноски за 
социално осигуряване съгласно 
законовите разпоредби на страната, в 
която е установен или съгласно 
разпоредбите на държавата членка на 
възлагащия орган или възложителя.

6. Всеки икономически оператор се 
отстранява от участие в концесия, ако 
възлагащият орган или възложителят 
научи за решение, което не подлежи на 
обжалване, отсъждащо, че не е 
изпълнил задължения, свързани с 
изискването за плащане на данъци или 
вноски за социално осигуряване 
съгласно законовите разпоредби на 
страната, в която е установен или 
съгласно разпоредбите на държавата 
членка на възлагащия орган или 
възложителя.

Or. de

Обосновка

Езиково уточнение.

Изменение 827
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong
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Предложение за директива
Член 36 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Всеки икономически оператор се 
отстранява от участие в концесия, ако 
възлагащият орган или възложителят 
научи за решение, което не подлежи на 
обжалване, отсъждащо, че не е 
изпълнил задължения, свързани с 
плащане на данъци или вноски за 
социално осигуряване съгласно 
законовите разпоредби на страната, в 
която е установен или съгласно 
разпоредбите на държавата членка на 
възлагащия орган или възложителя.

6. Всеки икономически оператор се 
отстранява от участие в концесия, ако 
възлагащият орган или възложителят 
научи за решение, което не подлежи на 
обжалване, или за решение от 
публичен орган с правна сила, 
отсъждащо, че не е изпълнил 
задължения, свързани с плащане на 
данъци или вноски за социално 
осигуряване, или всякакви други 
задължения във връзка със 
социалните условия и условията на 
заетост, здравословните и безопасни 
условия на работното място, 
социалното осигуряване и условията 
на труд, определени от 
законодателството на Съюза и 
националните законови, подзаконови 
или административни разпоредби, 
арбитражно решение, колективни 
споразумения и договори и 
разпоредбите на международното 
трудово право, посочени в 
приложение ХІ, приложими за
мястото, където се извършва
строителството, услугата или 
доставката; тези задължения също 
така се прилагат в случаи от 
транснационално естество, когато 
работници от една държава членка 
предоставят услуги в друга държава 
членка, или когато компетентните 
органи научат за документирани и 
доказани нарушения.

Or. en

Изменение 828
Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck, Evelyn Regner
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Предложение за директива
Член 36 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Всеки икономически оператор се 
отстранява от участие в концесия, ако 
възлагащият орган или възложителят 
научи за решение, което не подлежи на 
обжалване, отсъждащо, че не е 
изпълнил задължения, свързани с 
плащане на данъци или вноски за 
социално осигуряване съгласно 
законовите разпоредби на страната, в 
която е установен или съгласно 
разпоредбите на държавата членка на 
възлагащия орган или възложителя.

6. Всеки икономически оператор се 
отстранява от участие в концесия, ако 
възлагащият орган или възложителят 
научи за съдебно или 
административно решение, което не 
подлежи на обжалване, отсъждащо, че 
не е изпълнил задължения, свързани с 
плащане на данъци или вноски за 
социално осигуряване съгласно 
законовите разпоредби на страната, в 
която е установен или съгласно 
разпоредбите на държавата членка на 
възлагащия орган или възложителя, или 
ако са налице многобройни 
осъдителни решения срещу участника 
по трудовоправни въпроси. Под 
многобройни осъдителни решения по 
трудовоправни въпроси се разбира 
наличието на най-малко пет
осъдителни решения по 
трудовоправни въпроси срещу 
съответния участник.

Or. de

Изменение 829
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 36 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Всеки икономически оператор се 
отстранява от участие в концесия, ако 
възлагащият орган или възложителят 
научи за решение, което не подлежи 
на обжалване, отсъждащо, че не е 
изпълнил задължения, свързани с 
плащане на данъци или вноски за 
социално осигуряване съгласно 

6. Всеки икономически оператор се 
отстранява от участие в концесия, ако 
възлагащият орган или възложителят 
научи за решение, отсъждащо, че не е 
изпълнил задължения, свързани с 
плащане на данъци или вноски за 
социално осигуряване съгласно 
законовите разпоредби на страната, в 
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законовите разпоредби на страната, в 
която е установен или съгласно 
разпоредбите на държавата членка на 
възлагащия орган или възложителя.

която е установен или съгласно 
разпоредбите на държавата членка на 
възлагащия орган или възложителя.

Or. en

Обосновка

В някои държави членки такива решения се вземат от административните органи и в 
последствие могат да подлежат на съдебна проверка.

Изменение 830
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 36 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Всеки икономически оператор се 
отстранява от участие в концесия, ако
възлагащият орган или 
възложителят научи за решение, 
което не подлежи на обжалване, 
отсъждащо, че не е изпълнил 
задължения, свързани с плащане на 
данъци или вноски за социално 
осигуряване съгласно законовите 
разпоредби на страната, в която е 
установен или съгласно разпоредбите 
на държавата членка на възлагащия 
орган или възложителя.

6. Всеки възлагащ орган или 
възложител може да реши да 
отстрани даден икономически 
оператор от участие в концесия, ако 
научи за решение, което не подлежи на 
обжалване, отсъждащо, че не е 
изпълнил задължения, свързани с 
плащане на данъци или вноски за 
социално осигуряване, или всякакви 
други задължения, свързани със 
социалните условия и условията на 
труд, като здравословните и 
безопасни условия на работното 
място, социалното осигуряване и 
условията на труд, както са 
определени в законодателството на 
Съюза и в националните 
законодателства, включително 
колективните споразумения, 
приложими за мястото на 
извършване на строителните 
дейности или на предоставяне на 
услугите.

Or. fr
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Обосновка

Отстраняването на даден оператор не следва да се предвижда единствено в случай 
на неспазване на данъчните задължения, но също и при неспазване на социалните 
задължения, и концедентът трябва да запази отговорността за това отстраняване.

Изменение 831
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 36 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да 
предвидят възлагащите органи или 
възложителите да отстраняват от 
участие във възлагане на концесия 
икономически оператор, ако е 
изпълнено някое от следните условия:

заличава се

а) ако научат за друго сериозно 
нарушение на разпоредби на правото 
на Европейския съюз или на 
националното право, защитаващи 
обществените интереси и 
съвместими с Договора;
б) когато икономическият оператор е 
обект на производство по 
несъстоятелност или прекратяване 
на стопанската дейност, когато с 
неговите активи се разпорежда 
синдик или съдът, когато е сключил 
споразумение с кредитори, когато е 
преустановил стопанската си 
дейност или се намира в аналогична 
ситуация, възникваща от подобна 
процедура по националните 
нормативни разпоредби;
в) ако икономическият оператор е 
проявил сериозни или трайни 
слабости при изпълнение на 
съществено изискване при предишна 
концесия или концесии от подобно 
естество със същия възлагащ орган 
или възложител.
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Or. en

Изменение 832
Josef Weidenholzer

Предложение за директива
Член 36 – параграф 7 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да предвидят
възлагащите органи или възложителите 
да отстраняват от участие във възлагане 
на концесия икономически оператор, 
ако е изпълнено някое от следните 
условия:

Държавите членки предвиждат
възлагащите органи или възложителите 
да отстраняват от участие във възлагане 
на концесия икономически оператор, 
ако е изпълнено някое от следните 
условия:

Or. de

Изменение 833
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 36 – параграф 7 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да предвидят
възлагащите органи или възложителите 
да отстраняват от участие във възлагане 
на концесия икономически оператор, 
ако е изпълнено някое от следните 
условия:

Държавите членки предвиждат
възлагащите органи или възложителите 
да отстраняват от участие във възлагане 
на концесия икономически оператор, 
ако е изпълнено някое от следните 
условия:

Or. en

Изменение 834
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 36 – параграф 7 – алинея 1 – буква a)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) ако научат за друго сериозно 
нарушение на разпоредби на правото на 
Европейския съюз или на националното 
право, защитаващи обществените 
интереси и съвместими с Договора;

а) ако научат за сериозно нарушение на 
разпоредби на правото на Европейския 
съюз или на националното право, 
защитаващи обществените интереси и 
съвместими с Договора, при условие че 
нарушението е доказано в съда;

Or. en

Обосновка

Изясняване на обстоятелствата, при които може да бъде направено такова
изключение, с цел да се гарантира пропорционалност и свободен достъп до договори за 
концесия.

Изменение 835
Josef Weidenholzer

Предложение за директива
Член 36 – параграф 7 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) ако научат за друго сериозно
нарушение на разпоредби на правото на 
Европейския съюз или на националното 
право, защитаващи обществените 
интереси и съвместими с Договора;

а) ако научат за друго нарушение на 
разпоредби на правото на Европейския 
съюз или на националното право, 
защитаващи обществените интереси и 
съвместими с Договора; такива са по-
специално нарушения в областта на 
социалното, трудовото или 
екологичното право;

Or. de

Изменение 836
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 36 – параграф 7 – алинея 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) ако икономическият оператор е
проявил сериозни или трайни слабости 
при изпълнение на съществено 
изискване при предишна концесия или 
концесии от подобно естество със 
същия възлагащ орган или 
възложител.

в) ако икономическият оператор е
проявил сериозни или трайни слабости 
при изпълнение на съществено 
изискване при предишна концесия или 
концесии от подобно естество.

Or. en

Обосновка

Следва да е предвидена възможност за изключване на оператор също и когато 
възлагащият орган или възложителят научи за такива трайни слабости с друг 
възлагащ орган или възложител.

Изменение 837
Pier Antonio Panzeri

Предложение за директива
Член 36 – параграф 7 – алинея 1 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) ако научат за сериозно нарушение 
на правилата за екологични, 
безопасни и здравословни условия на 
труд, социалните и трудовите 
закони, правила и стандарти, 
залегнали в законодателството на 
Съюза и в националното 
законодателство и колективните 
споразумения, приложими за 
мястото, където се извършват 
строителните дейности, услугите и 
доставките.

Or. en

Изменение 838
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong
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Предложение за директива
Член 36 – параграф 7 – алинея 1 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) нарушения на разпоредбите в 
областта на социалното осигуряване, 
трудовата заетост, данъчното 
облагане и околната среда.

Or. en

Изменение 839
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 36 – параграф 7 – алинея 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) ако икономическият оператор или 
неговото дружество майка са със 
седалище в трета държава, която 
прилага ограничителни мерки за 
възлагане на договори за концесия на 
икономически оператори, установени 
в Европейския съюз, и тези мерки 
водят до сериозна и трайна 
дискриминация по отношение на 
икономическите оператори, 
установени в Европейския съюз.

Or. fr

Обосновка

Прилагане на принципа на реципрочност в рамките на процедурата по възлагане на 
договорите за концесия. Икономически оператор, кандидатстващ по процедурата по 
възлагане на договори за концесия в държава — членка на ЕС, може да бъде изключен 
от въпросната процедура, ако е установен в трета държава, която прилага мерки за 
затваряне на своя пазар за европейски икономически оператори по отношение на 
договорите за концесия.
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Изменение 840
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 36 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се приложи основанието за 
отстраняване, посочено в първа 
алинея, буква в), възлагащите органи и 
възложителите предоставят метод 
за оценка на изпълнението по 
договорите, който се основава на 
обективни и измерими критерии и се 
прилага по систематичен, 
последователен и прозрачен начин. 
Всяка оценка на изпълнението трябва 
да бъде съобщавана на въпросния 
икономически оператор, който 
трябва да получи възможност да 
оспори констатациите и да получи 
съдебна защита.

заличава се

Or. en

Изменение 841
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 36 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Всеки кандидат или участник, 
който е в едно от положенията, 
посочени в параграфи 5―7, може да 
представи на възлагащия орган или 
възложителя доказателства, 
удостоверяващи надеждността му 
въпреки наличието на съответното 
основание за отстраняване.

заличава се

Or. en



PE497.783v03-00 68/164 AM\916835BG.doc

BG

Изменение 842
Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 36 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Всеки кандидат или участник, който е 
в едно от положенията, посочени в 
параграфи 5―7, може да представи на 
възлагащия орган или възложителя 
доказателства, удостоверяващи 
надеждността му въпреки наличието на 
съответното основание за отстраняване.

8. Всеки кандидат или участник, който е 
в едно от положенията, посочени в 
параграфи 5―7, може съгласно член 55, 
параграф 4 от Директивата 
обществените поръчки [предишна 
Директива 2004/18/ЕО от 31 март
2004 г.], приложен mutatis mutandis, да 
представи на възлагащия орган или 
възложителя доказателства, 
удостоверяващи надеждността му 
въпреки наличието на съответното 
основание за отстраняване.

Or. de

Обосновка

Опростяване на правилата за възлагане на концесия и постигане на съгласуваност с 
разпоредбите на Директивата относно обществените поръчки.

Изменение 843
Josef Weidenholzer

Предложение за директива
Член 36 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Всеки кандидат или участник, който е 
в едно от положенията, посочени в 
параграфи 5―7, може да представи на 
възлагащия орган или възложителя 
доказателства, удостоверяващи 
надеждността му въпреки наличието на 
съответното основание за отстраняване.

8. Всеки кандидат или участник, който е 
в едно от положенията, посочени в 
параграф 7, може при наличие на 
особено смекчаващи обстоятелства
да представи на възлагащия орган или 
възложителя доказателства, 
удостоверяващи надеждността му 
въпреки наличието на съответното 
основание за отстраняване. Особено 
смекчаващо обстоятелство е налице 
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например при осъдително решение, 
постановено много отдавна.

Or. de

Изменение 844
Robert Rochefort, Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 36 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Всеки кандидат или участник, който е 
в едно от положенията, посочени в 
параграфи 5―7, може да представи на 
възлагащия орган или възложителя 
доказателства, удостоверяващи 
надеждността му въпреки наличието на 
съответното основание за отстраняване.

8. Всеки кандидат или участник, който е 
в едно от положенията, посочени в 
параграф 7, може да представи на 
възлагащия орган или възложителя 
доказателства, удостоверяващи 
надеждността му въпреки наличието на 
съответното основание за отстраняване.

Or. fr

Изменение 845
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 36 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Държавите членки определят 
условията за прилагане на настоящия 
член. При поискване те предоставят 
на другите държави членки 
информация, свързана с изброените в 
настоящия член основания за 
отстраняване. Компетентните 
органи в държавата членка на 
установяване предоставят тази 
информация в съответствие с 
разпоредбите на член 88 от 
Директива [заменила Директива 
2004/18/ЕО].

заличава се
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Or. en

Изменение 846
Josef Weidenholzer, Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Предложение за директива
Член 36a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 36a
Условия за изпълнение на поръчките

1. Възлагащите органи или 
възложителите прилагат 
допълнителни социални и екологични 
критерии за предоставяне на 
услугите или изпълнение на 
строителството, които се посочват 
в обявлението за концесията.
2. По отношение на заплатите 
(включително надбавки), работното 
време и другите условия на труд на 
работниците, участващи в 
изпълнение на концесията, 
възлагащите органи или 
възложителите поставят
изисквания, които не са по-неизгодни 
от условията в същата област за 
същия вид работа в съответната 
професия или в съответния сектор на 
промишлеността, действащи:
а) въз основа на колективен трудов 
договор или в резултат на друга 
призната процедура за договаряне 
между съюзи на работодателите и на 
работниците, в които членуват 
значителна част от работодателите 
и работниците от съответната 
професия или съответния сектор на 
промишлеността, или
б) въз основа на арбитражно решение 
(когато това е предвидено от 
националното законодателство), или
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в) съгласно националното 
законодателство.
Ако посочените условия на труд в 
областта, в която се изпълнява 
работата, не са регулирани по някой 
от споменатите по-горе начини, 
възлагащите органи или 
възложителите трябва да приемат 
такива условия, които гарантират на 
участващите работници заплати 
(включително надбавки), работно 
време и други условия на труд, които 
не са по-неизгодни от условията, 
признати от работодатели от най-
близката съответна област или от 
същата професия, или същия сектор, 
като страната по договора, и които 
са поставени при сходни условия.

Or. de

Изменение 847
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 36а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 36а
1. Възлагащите органи и 
възложителите постановяват 
специални условия във връзка с 
концесията за строителство, услуга 
или доставка и имащи отношение по-
специално към социални и екологични 
съображения, при условие че същите 
са посочени в обявлението за 
концесията.
2. По отношение на заплатите 
(включително надбавки), работните 
часове и други условия на труд за 
съответните работници 
възлагащите органи включват 
условия, които гарантират на 
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съответните работници равнище на 
защита, което не е по-неизгодно от 
определеното за работа от същото 
естество в съответния търговски 
или промишлен отрасъл в района, в 
който се извършват работите, чрез:
а) колективни споразумения или други 
признати механизми за водене на 
преговори между организациите на 
работодателите и на работниците, 
които представляват съответно 
значителна част от работодателите 
и работниците в разглеждания 
търговски или промишлен отрасъл; 
или
б) арбитражно решение (ако това е 
предвидено в съответното 
национално законодателство); или
в) национални законови или 
подзаконови разпоредби.
Когато условията на труд, посочени в 
предходната алинея, не са уредени по 
упоменатия в нея начин в района на 
извършване на строителството или 
услугата, условията за изпълнение на 
договора се определят в съответствие 
с инструментите в най-близкия 
подходящ район или с обичайното 
ниво, което се спазва от 
работодателите, работещи при 
подобни общи условия в търговския 
или промишления отрасъл, в който 
развива дейност концесионерът.

Or. en

Изменение 848
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 37
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 37 заличава се
Определяне на срокове
1. При определяне на сроковете за 
подаване на заявления за концесията 
и за подаване на оферти, възлагащите 
органи или възложителите вземат 
предвид по-специално сложността на 
концесията и времето, необходимо за 
изготвянето на оферти, без да се 
засягат минималните срокове, 
посочени в член 37.
2. Когато заявленията или офертите 
могат да се изготвят само след 
посещение на обекта или след преглед 
на място на документите в подкрепа 
на документите за възлагане на 
концесията, сроковете за 
представяне на заявления се 
продължават така, че всички 
заинтересовани икономически 
оператори да бъдат запознати с 
цялата информация, необходима за 
подготовка на заявленията или на 
офертите.

Or. en

Обосновка

Излишен текст, тъй като в член 38 се предвижда минимален краен срок.

Изменение 849
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 37 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При определяне на сроковете за 
подаване на заявления за концесията и 
за подаване на оферти, възлагащите 

1. При определяне на сроковете за 
подаване на заявления за концесията и 
за подаване на оферти, възлагащите 
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органи или възложителите вземат 
предвид по-специално сложността на 
концесията и времето, необходимо за 
изготвянето на оферти, без да се засягат 
минималните срокове, посочени в 
член 37.

органи или възложителите вземат 
предвид по-специално сложността на 
концесията и времето, необходимо за 
изготвянето на оферти, без да се засягат 
минималните срокове, посочени в 
член 38.

Or. es

Изменение 850
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 37 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Срокът за представяне на 
заявления или на оферти не може да 
бъде по-кратък от петдесет и два 
дни, считано съответно от датата 
на изпращане на обявлението за 
концесията и от датата, на която 
кандидатите са могли да се 
запознаят с поканата за представяне 
на оферти.

Or. fr

Обосновка

Срокът от 30 дни, предложен от докладчика, е прекалено кратък за представяне на 
офертите за концесии, които по своето естество са много сложни. Срок от 52 дни е 
следователно по-подходящ и ще позволи да се запази конкуренцията и да се избегне 
облагодетелстването на утвърдените кандидати за сметка на новите участници.

Изменение 851
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 38 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато възлагащите органи и 
възложителите прибягнат до концесия, 
срокът за подаване на заявления за 
концесията е не по-кратък от 52 дни, 
считано от датата, на която е било 
изпратено обявлението за концесията.

1. Когато възлагащите органи и 
възложителите прибягнат до концесия, 
срокът за подаване на заявления за 
концесията е не по-кратък от 30 дни, 
считано от датата, на която е било 
изпратено обявлението за концесията.

Or. en

Изменение 852
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 38 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато възлагащите органи и 
възложителите прибягнат до концесия, 
срокът за подаване на заявления за 
концесията е не по-кратък от 52 дни, 
считано от датата, на която е било 
изпратено обявлението за концесията.

1. Когато възлагащите органи и 
възложителите прибягнат до концесия, 
срокът за подаване на заявления за 
концесията е не по-кратък от 52
календарни дни, считано от датата, на 
която е било изпратено обявлението за 
концесията.

Or. de

Обосновка

Тук думата „календарни“ доуточнява смисъла на разпоредбата.

Изменение 853
Josef Weidenholzer

Предложение за директива
Член 38 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато възлагащите органи и 
възложителите прибягнат до концесия, 

1. Когато възлагащите органи и 
възложителите прибягнат до концесия, 
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срокът за подаване на заявления за 
концесията е не по-кратък от 52 дни, 
считано от датата, на която е било 
изпратено обявлението за концесията.

срокът за подаване на заявления за 
концесията е не по-кратък от 30 дни, 
считано от датата, на която е било 
изпратено обявлението за концесията.

Or. en

Изменение 854
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 38 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Срокът за приемане на офертите може 
да бъде съкратен с пет дни, ако 
възлагащият орган приеме, че офертите 
могат да бъдат подадени с електронни
средства съгласно член 25.

2. Срокът за приемане на офертите може 
да бъде съкратен с пет дни, ако 
възлагащият орган приеме, че офертите 
могат да бъдат подадени с електронни 
средства.

Or. en

Изменение 855
Josef Weidenholzer

Предложение за директива
Член 38 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Срокът за приемане на офертите може 
да бъде съкратен с пет дни, ако 
възлагащият орган приеме, че офертите 
могат да бъдат подадени с електронни 
средства съгласно член 25.

2. Срокът за приемане на офертите може 
да бъде съкратен с пет дни, ако 
възлагащият орган приеме, че офертите 
могат да бъдат подадени с електронни 
средства.

Or. en

Изменение 856
Mikael Gustafsson, Regina Bastos
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Предложение за директива
Член 38а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 38а
Критерии за възлагане

1. Възложителят може да провежда 
преговори с кандидатите и 
участниците. Концесиите се 
възлагат от възложителя въз основа 
на обективни критерии за възлагане, 
които са в съответствие с 
принципите, установени в член –26а, 
параграф 2.
2. Предметът на концесията, 
критериите за възлагане и 
минималните изисквания не се 
променят по произволен или 
дискриминиращ начин в хода на 
преговорите. Всякакви промени 
незабавно се довеждат до знанието на 
засегнатите кандидати и участници.
3. Критериите за възлагане са 
свързани с предмета на концесията. 
Те могат да включват екологични и 
социални критерии и критерии, 
свързани с равенството между 
половете или с иновациите. 
Възложителят проверява дали 
участниците отговарят в 
достатъчна степен на критериите за 
възлагане.
4. Възложителят посочва в 
обявлението за концесията или в 
поканата за подаване на оферти 
приоритетния ред на посочените в 
параграф 1 критерии, ако има такъв.

Or. en

Изменение 857
Cristian Silviu Buşoi
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Предложение за директива
Член 38а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 38а
Функционални изисквания

1. Функционалните изисквания 
определят целите, които се очаква да 
постигнат строителните работи 
и/или услугите, предмет на 
концесията. Те се посочват в 
документите за концесията.
2. Функционалните изисквания 
спазват принципа на еднакъв достъп 
на икономическите оператори до 
процедурата по възлагане на концесия 
и не водят до създаване на 
неоправдани пречки пред отварянето 
на концесията за конкуренция.
По-специално и освен ако това е 
обосновано от предмета на 
поръчката, функционалните 
изисквания не могат да се позовават 
на конкретна марка или източник, 
или на специфичен процес, нито на 
търговска марка, патент, тип или 
специфична изработка, което би 
довело до облагодетелстване или 
елиминиране на определени 
предприятия или определени стоки. 
Подобно позоваване се разрешава в 
изключителни случаи, когато е 
невъзможно предметът на поръчката 
да се опише достатъчно точно и 
разбираемо; към това посочване или 
позоваване се добавят думите „или 
еквивалентно“.

Or. fr

Обосновка

Нов член в замяна на заличаването на член 32 от докладчика. На концесионерите 
следва да се налагат задължения за определяне на цели, а не задължения за използване 
на определени средства. Терминът „технически и/или функционални изисквания“
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изглежда не взема предвид в достатъчна степен спецификата на концесиите.

Изменение 858
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 38а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 38а
Критерии за възлагане

1. Концедентът разполага със 
свободата да организира преговори с 
кандидатите и участниците. 
Концесиите се възлагат от 
концедента въз основа на обективни 
критерии за възлагане, които спазват 
принципите, посочени в член –26, 
алинея втора.
2. Предметът на концесията, 
критериите за възлагане и 
минималните изисквания, определени 
в документите за концесия, не се 
променят по произволен или 
дискриминационен начин в хода на 
преговорите. Заинтересованите 
кандидати и участници незабавно се 
уведомяват за всяко изменение.
3. Критериите за възлагане могат да 
включват екологични и социални 
критерии, критерии за сближаване 
или критерии, свързани с иновациите. 
Концедентът проверява 
действителното съответствие на 
офертите с критериите за възлагане.

Or. fr

Обосновка

Възпроизвеждане на новия член 38, внесен от докладчика, като се премахва връзката с 
предмета на концесията на социалните и екологичнтеи критерии, както и 
йерархизацията на критериите, които могат да бъдат източник на правна 
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несигурност и са несъразмерни с поставената цел за прозрачност.

Изменение 859
Pier Antonio Panzeri

Предложение за директива
Член 38а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 38а
Технически и/или функционални 

изисквания
1 Техническите и/или 
функционалните изисквания се 
посочват в документите за 
концесията.
В тях се определят необходимите 
характеристики за строителството, 
услугата или доставката.
В техническите спецификации може 
да се съдържа позоваване на 
специфичния процес на производство 
и предоставяне на заявеното 
строителство, доставки или услуги 
или на другите етапи от неговия 
жизнен цикъл, както е посочено член 
2, точка 14.
2. В техническите и/или 
функционалните изисквания се 
определят необходимите 
характеристики на строителството 
и/или услугите, предмет на 
концесията.
3. Техническите и/или 
функционалните изисквания са в 
съответствие с принципа за еднакъв 
достъп на икономическите 
оператори до процедурата по 
възлагане на концесия и не водят до 
създаване на неоправдани пречки пред 
излагането на концесията на 
конкуренция.
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Техническите и/или функционалните 
изисквания съответстват на 
екологичните характеристики, 
правилата за безопасни и 
здравословни условия на труд, 
социалните и трудовите закони, 
правила и стандарти, залегнали в 
законодателството на Съюза и в 
националното законодателство и 
колективните споразумения, 
приложими за мястото, където се 
извършват строителните дейности, 
услугите и доставките.
По специално, освен ако това е 
обосновано от предмета на 
поръчката, техническите и/или 
функционалните изисквания не могат 
да се позовават на конкретна марка 
или източник, или на специфичен 
процес, нито на търговска марка, 
патент, тип или специфична 
изработка, което би довело до 
облагодетелстване или елиминиране 
на определени предприятия или 
определени стоки. Подобно позоваване 
се разрешава в изключителни случаи, 
когато е невъзможно предметът на 
поръчката да се опише достатъчно 
точно и разбираемо; такова 
позоваване се съпътства от думите 
„или еквивалентно“.
Възлагащите органи или 
възложителите могат да изискат от 
икономическите оператори да 
представят сертификат, издаден от 
признат орган, като доказателство за 
съответствие с техническите и/или 
функционалните изисквания, 
установени в документите за 
концесията.

Or. en

Изменение 860
Heide Rühle
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Предложение за директива
Член 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 39 заличава се
[...]

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба е ненужна и не допринася за внасянето на правна яснота. Общите 
правила за равнопоставеност и недискриминация, прозрачност и пропорционалност 
вече са включени в член 7 от директивата. Едно упоменаване е достатъчно. От друга 
страна ясната връзка с предмета на договора е от съществено значение, но тя вече 
присъства в член 36.

Изменение 861
Josef Weidenholzer

Предложение за директива
Член 39 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Концесиите се възлагат въз основа нa 
обективни критерии, които осигуряват 
съответствие с принципите зa
прозрачност, недискриминация и 
равнопоставеност и които 
гарантират, че офертите се 
оценяват при условията нa реална 
конкуренция, позволяващи на 
възлагащия орган или възложителя да 
определи общите икономически 
предимства.

1. Концесиите се възлагат въз основа на 
обективни критерии, които осигуряват и 
гарантират съответствие с принципите 
на прозрачност, недискриминация и 
равнопоставеност.

Or. de

Изменение 862
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis
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Предложение за директива
Член 39 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Концесиите се възлагат въз основа нa 
обективни критерии, които осигуряват 
съответствие с принципите зa 
прозрачност, недискриминация и
равнопоставеност и които гарантират, 
че офертите се оценяват при условията 
нa реална конкуренция, позволяващи на 
възлагащия орган или възложителя да 
определи общите икономически 
предимства.

1. Концесиите се възлагат въз основа нa 
обективни критерии, които осигуряват 
съответствие с принципите зa 
прозрачност, недискриминация,
равнопоставеност и икономическа 
ефективност и които гарантират, че 
офертите се оценяват при условията нa 
реална конкуренция, позволяващи на 
възлагащия орган или възложителя да 
определи общите икономически 
предимства.

Or. de

Изменение 863
Josef Weidenholzer

Предложение за директива
Член 39 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Критериите за възлагане са свързани с 
предмета на концесията и не дават
неограничена свобода на избор на 
възлагащия орган или възложителя.

Критериите за възлагане не дават 
неограничена свобода на избор на 
възлагащия орган или възложителя.

Or. de

Изменение 864
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 39 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези критерии осигуряват реална 
конкуренция и са съпътствани от 

Тези критерии осигуряват реална 
конкуренция и са съпътствани от 
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изисквания, в резултат на които 
информацията, представена от 
участниците, може да бъде реално 
проверена. Възлагащите органи или 
възложителите проверяват реално въз 
основа на представените от 
участниците информация и 
доказателства, доколко офертите 
отговарят на критериите за възлагане.

изисквания, в резултат на които 
информацията, представена от 
участниците, може да бъде реално 
проверена. Възлагащите органи или 
възложителите проверяват реално, по 
подходящ според тях начин, дали 
предоставената от участниците 
информация отговаря на критериите за 
възлагане. При това те гарантират, 
че са спазени принципите на 
прозрачност и равнопоставеност на 
участниците.

Or. de

Обосновка

Възприемане на принципите, установени от Съда на ЕС в решението по дело C-384/07 
(Wienstrom), относно проверката за спазване на критериите за избор от страна на 
възложителите.

Изменение 865
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 39 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки могат да 
предвидят възлагащите органи и 
възложителите да решават 
възлагането на концесии въз основа на 
критерия на икономически най-
изгодната оферта в съответствие с 
параграф 2. Този критерий може да 
включва, в допълнение или към 
цената, или към разходите, някой от 
следните критерии:

заличава се

а) качество, включително 
технологични предимства, 
естетични и функционални свойства, 
достъпност, проект съобразен с 
всички потребители, екологични 
характеристики и иновативно 
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естество;
б) при концесии за услуги и концесии, 
включващи проектиране на 
строителство, организацията и 
качеството на персонала, определен 
за изпълнение на въпросната 
концесия, могат да бъдат взети под 
внимание, като впоследствие след 
възлагането на концесията този 
персонал може да бъде заменян само 
със съгласието на възлагащия орган 
или възложителя, който трябва да се 
увери, че замените осигуряват 
равностойна организация и качество;
в) обслужване и техническа помощ 
след продажбата, дата на доставка и 
срок на доставка или срок на
завършване;
г) специфичният процес на 
производство и предоставяне на 
заявеното строителство, доставки 
или услуги или на другите етапи от 
неговия жизнен цикъл, както е 
посочено член 2, параграф 1, точка 14, 
доколкото критериите се отнасят за 
фактори, пряко участващи в тези 
процеси и характеризират 
специфичния процес на производство 
и предоставяне на заявеното 
строителство, доставки или услуги.

Or. de

Обосновка

Опростяване на разпоредбите за възлагане на концесия.

Изменение 866
Lara Comi

Предложение за директива
Член 39 – параграф 4 – уводна част



PE497.783v03-00 86/164 AM\916835BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки могат да 
предвидят възлагащите органи и 
възложителите да решават възлагането 
на концесии въз основа на критерия на 
икономически най-изгодната оферта в 
съответствие с параграф 2. Този 
критерий може да включва, в 
допълнение или към цената, или към 
разходите, някой от следните критерии:

4. Държавите членки предвиждат
възлагащите органи и възложителите да 
решават възлагането на концесии въз 
основа на критерия на икономически 
най-изгодната оферта в съответствие с 
параграф 2. Този критерий може да 
включва, в допълнение или към цената, 
или към разходите, някой от следните 
критерии:

Or. it

Изменение 867
Josef Weidenholzer

Предложение за директива
Член 39 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки могат да 
предвидят възлагащите органи и 
възложителите да решават възлагането 
на концесии въз основа на критерия на 
икономически най-изгодната оферта в 
съответствие с параграф 2. Този 
критерий може да включва, в 
допълнение или към цената, или към 
разходите, някой от следните 
критерии:

4. Държавите членки предвиждат
възлагащите органи и възложителите да 
решават възлагането на концесии въз 
основа на критерия на икономически 
най-изгодната оферта в съответствие с 
параграф 2. Този критерий може да 
включва следните критерии:

Or. de

Изменение 868
Josef Weidenholzer

Предложение за директива
Член 39 – параграф 4 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) качество, включително технологични 
предимства, естетични и функционални 
свойства, достъпност, проект съобразен 
с всички потребители, екологични 
характеристики и иновативно естество;

а) качество, включително технологични 
предимства, естетични и функционални 
свойства, достъпност, проект съобразен 
с всички потребители, екологични 
характеристики и иновативно естество; 
критерии, свързани със социалната 
политика и политиката на заетост, 
като например насърчаване на 
равенството между жените и 
мъжете, интеграцията на трудовия 
пазар особено на групи в 
неравностойно положение, по-
специално младежи и чираци, 
дългосрочно безработни, лица с 
мигрантски произход, лица с 
увреждания, обезпечаването на 
качествени условия на труд в 
предприятията на участниците, на 
подизпълнителите и в 
предприятията по веригата на 
доставките.

Or. de

Изменение 869
Josef Weidenholzer

Предложение за директива
Член 39 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) при концесии за услуги и концесии, 
включващи проектиране на 
строителство, организацията и 
качеството на персонала, определен за 
изпълнение на въпросната концесия, 
могат да бъдат взети под внимание, 
като впоследствие след възлагането 
на концесията този персонал може да 
бъде заменян само със съгласието на 
възлагащия орган или възложителя,
който трябва да се увери, че замените

б) организацията и качеството на 
персонала, определен за изпълнение на 
въпросната концесия, както и 
възможността да се запази правото
на възлагащия орган или възложителя
да одобри замените на определения 
персонал;
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осигуряват равностойна организация 
и качество;

Or. de

Изменение 870
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 39 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) при концесии за услуги и концесии,
включващи проектиране на 
строителство, организацията и 
качеството на персонала, определен за 
изпълнение на въпросната концесия, 
могат да бъдат взети под внимание, като 
впоследствие след възлагането на 
концесията този персонал може да бъде 
заменян само със съгласието на 
възлагащия орган или възложителя, 
който трябва да се увери, че замените 
осигуряват равностойна организация и 
качество;

б) при концесии за услуги и концесии, 
включващи проектиране на 
строителство, организацията и 
качеството на персонала, определен за 
изпълнение на въпросната концесия, 
могат да бъдат взети под внимание, като 
впоследствие след възлагането на 
концесията концесионерът не може да 
заменя този персонал с друг с по-ниска 
квалификация или по-ниски умения 
от изискваните и в случай на замяна 
трябва да има последващо съгласие на 
възлагащия орган или възложителя, 
който трябва да се увери, че замените 
осигуряват равностойна организация и 
качество;

Or. es

Изменение 871
Josef Weidenholzer

Предложение за директива
Член 39 – параграф 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) обслужване и техническа помощ след 
продажбата, дата на доставка и срок на 
доставка или срок на завършване;

в) обслужване и техническа помощ след 
продажбата, дата на доставка и срок на 
доставка или срок на завършване; 
както и критерии относно 
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качеството за ползвателите на 
услугата;

Or. de

Изменение 872
Josef Weidenholzer

Предложение за директива
Член 39 – параграф 4 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) специфичният процес на 
производство и предоставяне на 
заявеното строителство, доставки или 
услуги или на другите етапи от неговия 
жизнен цикъл, както е посочено член 2, 
параграф 1, точка 14, доколкото 
критериите се отнасят за фактори, 
пряко участващи в тези процеси и 
характеризират специфичния процес 
на производство и предоставяне на 
заявеното строителство, доставки 
или услуги.

г) специфичният процес на 
производство и предоставяне на 
заявеното строителство, доставки или 
услуги или на другите етапи от неговия 
жизнен цикъл, както е посочено член 2, 
параграф 1, точка 14, както и 
устойчивостта на процеса на 
производство и придържането към 
критериите на свободната търговия;

д) външни разходи, като например 
екологични разходи, които възникват 
поради необходимост от пропътуване 
на дълги разстояния по шосе за
предоставяне на услугите и които 
могат съответно да бъдат намалени 
чрез транспорт с по-щадящи 
околната среда превозни средства, 
като железопътен превоз.

Or. de

Изменение 873
Lara Comi

Предложение за директива
Член 39 – параграф 4 – буква га) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

га). сигурността, техническите и 
финансовите възможности на 
кандидата.

Or. it

Изменение 874
Josef Weidenholzer

Предложение за директива
Член 39 – параграф 4 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) цена и разходи.

Or. de

Изменение 875
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 39 – параграф 4 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) социални съображения по 
отношение на външните социални 
разходи, които са пряко свързани с 
жизнения цикъл, като въздействията 
от производството върху 
заобикалящата среда и съседните 
общности; социалните условия и 
условията на заетост, 
здравословните и безопасни условия 
на работното място, социалното 
осигуряване и условията на труд във 
вида, в който са определени от 
законодателството на ЕС и 
националните законови, подзаконови 
или административни разпоредби, 
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арбитражните решения, 
колективното договаряне и 
колективните трудови договори, 
както и от разпоредбите на 
международното трудово право, 
приложими към мястото, където се 
извършва строителството, услугата 
или доставката; тези задължения 
също така се прилагат в случаи от 
транснационално естество, когато 
работници от една държава членка 
предоставят услуги в друга държава 
членка.

Or. de

Обосновка

Принципно подкрепям предложението на господин Juvin тук да отпаднат критериите 
за избор. В случай че това не бъде подкрепено от мнозинството, правя това 
предложение за изменение.

Изменение 876
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 40 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 877
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 40 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато възлагащите органи оценяват 
разходите, използвайки подхода на 
изчисляване на разходите през 
жизнения цикъл, те посочват в 
документите за концесия 
методологията, използвана за 
изчисляване на разходите през 
жизнения цикъл. Използваната 
методология трябва да отговаря на 
всички, изброени по-долу условия:

Когато възлагащите органи оценяват 
разходите, използвайки подхода на 
изчисляване на разходите през 
жизнения цикъл, те посочват в 
документите за концесия данните, 
които участниците следва да 
представят, и метода, който 
възлагащият орган или 
възложителят ще използва за 
определяне на разходите през жизнения 
цикъл. Методът, използван за 
оценката на тези разходи за целия 
жизнен цикъл, трябва да отговаря на 
всички изброени по-долу условия:

Or. en

Изменение 878
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 40 – параграф 2 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да бъде разработена въз основа на 
научна информация или да се основава 
на други недискриминационни 
критерии, подлежащи на обективна 
проверка;

а) да се основава на 
недискриминационни критерии, 
подлежащи на обективна проверка;

Or. en

Изменение 879
Heide Rühle
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Предложение за директива
Член 40 – параграф 2 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да бъде създадена за многократно 
или постоянно приложение;

заличава се

Or. en

Изменение 880
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 40 – параграф 2 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да бъде достъпна за всички 
заинтересовани страни.

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

Or. en

Изменение 881
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 40 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи и възложителите 
разрешават на икономическите 
оператори да прилагат различна 
методология за изчисляване на 
разходите през жизнения цикъл на 
техните оферти, при условие че 
докажат, че използваната методология е 
съобразена с изискванията, предвидени 
в букви а), б) и в), и е равностойна на 

Възлагащите органи и възложителите 
разрешават на икономическите 
оператори да прилагат различна 
методология за изчисляване на 
разходите през жизнения цикъл на 
техните оферти, при условие че 
докажат, че използваната методология е 
съобразена с изискванията, предвидени 
в букви а), б) и в), и е равностойна на 
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методологията, посочена от възлагащия 
орган или възложителя.

методологията, посочена от възлагащия 
орган или възложителя. За да не се 
дискриминират обаче участниците, 
които инвестират време и средства, 
за да спазят посочената от 
възлагащия орган методология, 
възлагащите органи могат да 
поискат документ, заверен от трета 
страна, като доказателство за 
наличието на еквивалентност.

Or. en

Изменение 882
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 40 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато обща методология за 
изчисляване на разходите през 
жизнения цикъл бъде приета като 
част от законодателен акт на Съюза, 
включително чрез делегирани актове 
съгласно специфичното секторно 
законодателство, тя се прилага, ако
изчисляването на разходите през 
жизнения цикъл бъде включено сред 
критериите за възлагане, посочени в 
член 39, параграф 4.

заличава се

В приложение ІІ се съдържа списък на 
тези законодателни и делегирани 
актове. Комисията е оправомощена 
да приема делегирани актове в 
съответствие с член 46 във връзка с 
актуализацията на списъка, когато 
такива изменения се налагат поради 
приемане на ново законодателство, 
отмяна или промяна на такова 
законодателство.

Or. en
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Изменение 883
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 40 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато обща методология за 
изчисляване на разходите през 
жизнения цикъл бъде приета като 
част от законодателен акт на Съюза, 
включително чрез делегирани актове 
съгласно специфичното секторно 
законодателство, тя се прилага, ако 
изчисляването на разходите през 
жизнения цикъл бъде включено сред 
критериите за възлагане, посочени в 
член 39, параграф 4.

заличава се

В приложение ІІ се съдържа списък на 
тези законодателни и делегирани 
актове. Комисията е оправомощена 
да приема делегирани актове в 
съответствие с член 46 във връзка с 
актуализацията на списъка, когато 
такива изменения се налагат поради 
приемане на ново законодателство, 
отмяна или промяна на такова 
законодателство.

Or. de

Обосновка

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

Изменение 884
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 41



PE497.783v03-00 96/164 AM\916835BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 41 заличава се
Възлагане на подизпълнители
1. В документите зa концесията 
възлагащият орган или 
възложителят може дa изисквa или 
може дa бъде задължен от държавa 
членкa дa изискa участникът дa 
посочи в офертaта си всеки дял от 
поръчкатa, който възнамерявa дa 
възложи нa трети лицa като 
подизпълнители, и всички 
предложени подизпълнители.
2. Параграф 1 не засяга въпроса за 
отговорността на основния 
икономически оператор.

Or. en

Изменение 885
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Предложение за директива
Член 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 41 заличава се
Възлагане на подизпълнители
1. В документите за концесията 
възлагащият орган или 
възложителят може дa изисква или 
може дa бъде задължен от държава 
членка дa изиска участникът дa 
посочи в офертата си всеки дял от 
поръчката, който възнамерява дa 
възложи на трети лица като 
подизпълнители, и всички 
предложени подизпълнители.
2. Параграф 1 не засяга въпроса зa 
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отговорността нa основния 
икономически оператор.

Or. de

Обосновка

Отношението между участника и подизпълнителя се урежда от договорното право 
на съответната държава, което не следва да се засяга от тази директива. Освен 
това с тази разпоредба се създава неясна правна ситуация, тъй като чрез нея 
подизпълнителят вече не е такъв, а става изпълнител. Освен това разпоредбата би 
могла да отнеме възможността на възложителя да задържи плащане, ако очаква 
ненадлежно изпълнение на поръчката.

Изменение 886
Pier Antonio Panzeri

Предложение за директива
Член 41 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В документите зa концесията 
възлагащият орган или 
възложителят може дa изисквa или 
може дa бъде задължен от държавa 
членкa дa изискa участникът дa посочи в 
офертaта си всеки дял от поръчкатa, 
който възнамерявa дa възложи нa трети 
лицa като подизпълнители, и всички 
предложени подизпълнители.

1. В документите зa концесията 
възложителят може дa изисквa или 
може дa бъде задължен от държавa 
членкa дa изискa участникът дa посочи в 
офертaта си всеки дял от поръчкатa, 
който възнамерявa дa възложи нa трети 
лицa като подизпълнители, и всички 
предложени подизпълнители. 
Държавите членки ограничават 
възможността участникът да 
възложи част от строителните 
работи или услугите, които трябва 
да бъдат изпълнени, или от стоките, 
които трябва да бъдат доставени, до 
не повече от три последователни 
нива на подизпълнение.

Or. en

Изменение 887
Lara Comi
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Предложение за директива
Член 41 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В документите зa концесията
възлагащият орган или възложителят 
може дa изисквa или може дa бъде 
задължен от държавa членкa дa изискa 
участникът дa посочи в офертaта си 
всеки дял от поръчкатa, който 
възнамерявa дa възложи нa трети лицa 
като подизпълнители, и всички 
предложени подизпълнители.

1. В документите зa концесията 
възлагащият орган или възложителят 
може дa изисквa или може дa бъде 
задължен от държавa членкa дa изискa 
участникът дa посочи в офертaта си 
всеки дял от поръчкатa, който 
възнамерявa дa възложи нa трети лицa 
като подизпълнители.

Списъкът на подизпълнителите се 
актуализира, докато трае срокът на 
концесионния договор, в зависимост 
от настъпилите замествания или 
промени.

Or. it

Изменение 888
Josef Weidenholzer

Предложение за директива
Член 41 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В документите за концесията
възлагащият орган или възложителят 
може дa изисква или може дa бъде 
задължен от държава членка дa 
изиска участникът дa посочи в офертата 
си всеки дял от поръчката, който 
възнамерява дa възложи на трети лица 
като подизпълнители, и всички 
предложени подизпълнители.

1. Възлагащият орган или възложителят 
изисква участникът да посочи в 
офертата си всеки дял от поръчката, 
който възнамерява дa възложи на трети 
лица като подизпълнители, и всички 
предложени подизпълнители.

Or. de

Изменение 889
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong
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Предложение за директива
Член 41 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В документите зa концесията 
възлагащият орган или възложителят 
може дa изисквa или може дa бъде 
задължен от държавa членкa дa изискa 
участникът дa посочи в офертaта си 
всеки дял от поръчкатa, който 
възнамерявa дa възложи нa трети лицa 
като подизпълнители, и всички 
предложени подизпълнители.

1. В документите зa концесията 
възложителят може дa изисквa или 
може дa бъде задължен от държавa 
членкa дa изискa участникът дa посочи в 
офертaта си всеки дял от поръчкатa, 
който възнамерявa дa възложи нa трети 
лицa като подизпълнители, и всички 
предложени подизпълнители. 
Възложителят може да посочи кои 
части от строителството или 
услугите не могат да бъдат възлагани 
на подизпълнител. Когато части от 
строителството или услугите се 
възлагат на подизпълнители, 
участникът информира 
възложителя. Държавите членки 
ограничават възможността 
участникът да възложи част от 
строителството или услугите, които 
трябва да бъдат изпълнени, до не 
повече от три последователни нива 
на подизпълнение. Възлагането на 
подизпълнители не може да води до 
влошени условия на труд или 
екологични стандарти.

Or. en

Изменение 890
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 41 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В документите зa концесията 
възлагащият орган или възложителят 
може дa изисквa или може дa бъде
задължен от държавa членкa дa изискa 

1. В документите зa концесията 
възлагащият орган или възложителят 
изисквa и е задължен от държавa членкa 
дa изискa участникът дa посочи в 
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участникът дa посочи в офертaта си 
всеки дял от поръчкатa, който 
възнамерявa дa възложи нa трети лицa 
като подизпълнители, и всички 
предложени подизпълнители.

офертaта си всеки дял от поръчкатa,
който възнамерявa дa възложи нa трети 
лицa като подизпълнители, и всички 
предложени подизпълнители.

Or. fr

Изменение 891
Pier Antonio Panzeri

Предложение за директива
Член 41 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Параграф 1 не засяга въпроса за 
отговорността на основния 
икономически оператор. Държавите 
членки предвиждат система за 
солидарна отговорност, която 
обхваща цялата верига от 
подизпълнители. Те гарантират, че 
главният изпълнител и всеки 
междинен подизпълнител, който е 
нарушил основни права, изисквания за 
здравеопазване и безопасност или 
социални и трудови правила и 
стандарти, посочени в 
законодателството на Съюза и в 
националното законодателство и 
колективни споразумения, 
приложими за мястото, където се 
извършват строителните дейности, 
услуги или доставки, може да носи 
отговорност за извършване на 
дължимите плащания, свързани с 
нарушенията, като например 
неизплатени възнаграждения, такси 
или вноски за социално осигуряване, в 
допълнение към или вместо 
подизпълнителя работодател или 
изпълнителя, чийто работодател е 
пряк подизпълнител.

Or. en
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Изменение 892
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 41 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Държавите членки предвиждат 
система за солидарна отговорност, 
която обхваща цялата верига от 
подизпълнители. Те гарантират, че 
главният концесионер и всеки 
междинен подизпълнител, който е 
нарушил основни права, изисквания за 
здравеопазване и безопасност или 
социални и трудови правила и 
стандарти, посочени в 
законодателството на Съюза и в 
националното законодателство и в 
колективните трудови договори, 
приложими за мястото, където се 
извършват дейностите, услугите или 
доставките, може да носи 
отговорност за извършване на 
дължимите плащания, свързани с 
нарушенията, в допълнение към или 
вместо подизпълнителя работодател 
или изпълнителя, чийто работодател 
е пряк подизпълнител.
Държавите членки може да 
предвидят по-строги правила за 
отговорност съгласно националното 
законодателство.

Or. fr

Изменение 893
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Предложение за директива
Член 41 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки могат да 
решат, че концедентът може да 
отхвърли предложения от 
изпълнителя подизпълнител в случай, 
че:
i) подизпълнителят не отговаря на 
условията за участие в процедурата, 
предвидени за изпълнителя на 
поръчката;
ii) подизпълнителят не притежава 
уменията за правилно изпълнение на 
част от поръчката.
Условията за участие в процедурата 
и уменията на подизпълнителя за 
изпълнение на поръчката се оценяват 
пропорционално на изпълнената част 
от поръчката, на базата на 
посочените в чл. 36 критерии за 
квалификацията.

Or. pl

Изменение 894
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 42 заличава се
[...]

Or. de

Обосновка

В действащите директиви се съдържат достатъчно процедурни правила за 
възлагането на концесия. Настоящите разпоредби създават ненужна 
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административна тежест за възлагащите органи и ограничават гъвкавостта на 
концесионната процедура.

Изменение 895
Lara Comi

Предложение за директива
Член 42 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Промяна на концесии по време на 
техния срок

Промяна на концесии, предоставени 
след влизането в сила на настоящата 
директива

Or. it

Изменение 896
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 42 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на настоящата 
директива евентуална съществена 
промяна на разпоредбите на концесия 
по време на нейния срок се разглежда 
като ново възлагане и се изисква нова 
процедура по възлагане на концесия в 
съответствие с настоящата 
директива.

заличава се

Or. en

Изменение 897
Lara Comi

Предложение за директива
Член 42 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на настоящата директива 
евентуална съществена промяна на 
разпоредбите на концесия по време на
нейния срок се разглежда като ново 
възлагане и се изисква нова процедура 
по възлагане на концесия в съответствие 
с настоящата директива.

1. За целите на настоящата директива 
евентуална съществена промяна на 
разпоредбите на концесия по време на 
нейния срок, предоставена след 
влизането в сила на настоящата 
директива, се разглежда като ново 
възлагане и се изисква нова процедура 
по възлагане на концесия в съответствие 
с настоящата директива.

Or. it

Изменение 898
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 42 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на настоящата 
директива евентуална съществена 
промяна на разпоредбите на концесия 
по време на нейния срок се разглежда 
като ново възлагане и се изисква нова 
процедура по възлагане на концесия в 
съответствие с настоящата директива.

1. Действащ договор за концесия 
може да бъде изменен чрез 
допълнително споразумение, освен ако 
промените са съществени. 
Съществената промяна на 
разпоредбите на концесия по време на 
нейния срок изисква нова процедура по 
възлагане в съответствие с настоящата 
директива съгласно параграф 6.

Or. fr

Обосновка

Следва да се изяснят съответните разпоредби за промяна на концесии чрез 
допълнително споразумение, за да се внесе повече гъвкавост, с цел да се вземе предвид 
естеството на концесиите, които са дългосрочни договори.

Изменение 899
Heide Rühle
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Предложение за директива
Член 42 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Промяна на концесия по време на 
нейния срок се разглежда като 
съществена по смисъла на параграф 1, 
ако в резултат на това концесията се 
променя съществено спрямо 
първоначално сключения вариант. Във 
всеки случай, без да се засягат 
параграфи 3 и 4, една промяна се 
разглежда като съществена, ако е 
изпълнено едно от следните условия:

заличава се

а) промяната въвежда условия, които 
ако са били част от първоначалната 
процедура по възлагане на концесия, 
биха позволили избор на кандидати, 
различни от първоначално избраните, 
или биха позволили възлагане на 
концесията на друг кандидат или 
участник;
б) промяната измества 
икономическия баланс на концесията 
в полза на концесионера, или
в) промяната значително разширява 
обхвата на концесията, така че да 
включи доставки, услуги или 
строителство, които първоначално 
не са били част от нея.

Or. en

Изменение 900
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 42 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Промяна на концесия по време на 
нейния срок се разглежда като 
съществена по смисъла на параграф 1, 

2. Промяна на концесия по време на 
нейния срок се разглежда като 
съществена, ако е изпълнено едно от 



PE497.783v03-00 106/164 AM\916835BG.doc

BG

ако в резултат на това концесията се 
променя съществено спрямо 
първоначално сключения вариант. Във 
всеки случай, без да се засягат 
параграфи 3 и 4, една промяна се 
разглежда като съществена, ако е 
изпълнено едно от следните условия:

следните условия:

–а) тя изменя естеството на
концесията;
–аа) тя предполага замяна на 
концесионера.
Тази разпоредба не засяга случаите на 
универсално или частично 
правоприемство в положението на 
първоначалния изпълнител след:
i) фирмено преструктуриране,
ii) прехвърляне на собственост или на 
активи между предприятия,

iii) придобиване на концесионера, след 
обявяването му в несъстоятелност 
или въз основа на договорна клауза, от 
друг икономически оператор, който 
отговаря на първоначално 
установените критерии за качествен 
подбор, при условие че това не води до 
други съществени промени в 
концесията и няма за цел да 
заобиколи прилагането на 
настоящата директива.

Or. fr

Обосновка

Изясняване на понятието „съществена промяна“.

Изменение 901
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 42 – параграф 2 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) промяната измества икономическия 
баланс на концесията в полза на 
концесионера, или

б) промяната измества значително 
икономическия баланс на концесията, 
или

Or. fr

Изменение 902
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 42 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. При условие че не променя 
глобалното естество на концесията, 
промяната на концесията не се счита 
за съществена, когато: 
а) тя е предвидена в първоначалния 
договор за концесия под формата на 
клаузи за преразглеждане или на ясни, 
точни и еднозначни възможности, 
които посочват обхвата и 
естеството на възможните промени, 
както и условията, при които могат 
да бъдат приложени;
б) нейната стойност не превишава 
прага, определен в член 6, и е под 15 % 
от настоящата стойност на 
концесията към датата на крайния 
срок за транспониране на 
настоящата директива.
За целите на прилагането на 
предходната алинея:
i) когато се правят няколко 
последователни промени, 
стойността се изчислява въз основа 
на съвкупната настояща стойност 
на последователните промени. За 
текущите концесии по време на 
настъпване на датата на крайния 
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срок за транспониране на тази 
директива, стойността се изчислява 
въз основа на съвкупната настояща 
стойност на последователните 
промени, настъпили считано от 
датата на крайния срок за 
транспониране на настоящата 
директива;
ii) стойността се изчислява в 
съответствие с метода, определен в 
член 6;
iii) стойността се изразява в 
постоянна валута, в зависимост от 
случая, към датата на крайния срок 
за транспониране на настоящата 
директива или към датата на 
предвидената промяна.

Or. fr

Обосновка

Изменението внася повече гъвкавост при промяната на концесии.

Изменение 903
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 42 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. При условие че не променя 
глобалното естество на концесията, 
промяната на концесията не се счита 
за съществена, когато:
а) тя е предвидена в първоначалния 
договор за концесия под формата на 
клаузи за преразглеждане или на ясни, 
точни и еднозначни възможности, 
които посочват обхвата и 
естеството на възможните промени, 
както и условията, при които могат 
да бъдат приложени;
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б) нейната стойност не превишава 
прага, определен в член 6, и е под 10 % 
от настоящата стойност на 
първоначалния договор.
Когато се правят няколко 
последователни промени, 
стойността се изчислява въз основа 
на съвкупната настояща стойност 
на последователните промени.

Or. fr

Обосновка

Възобновяване на идеята на докладчика (изменение 191 на проектодоклада) с промяна 
на прага, който е увеличен от 5 % на 10 %, за да се даде възможност за по-голяма 
гъвкавост.

Изменение 904
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Предложение за директива
Член 42 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. При условие че не променя 
глобалното естество на концесията, 
промяната на концесията не се счита 
за съществена, когато:
а) тя е предвидена в първоначалния 
договор за концесия под формата на 
клаузи за преразглеждане или на ясни, 
точни и еднозначни възможности, 
които посочват обхвата и 
естеството на възможните промени, 
както и условията, при които могат 
да бъдат приложени; или
б) нейната стойност не превишава 
прага, определен в член 6, и е под 5 % 
от настоящата стойност на 
първоначалния договор.
Когато се правят няколко 
последователни промени, 
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стойността се изчислява въз основа 
на съвкупната настояща стойност 
на последователните промени.

Or. fr

Обосновка

(Пояснение на изменение 191 на докладчика: условията, представени в този нов 
параграф, не са кумулативни (добавяне на „или“).)

Изменение 905
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 42 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Замяната на концесионера се 
разглежда като съществено 
изменение по смисъла на параграф 1.

заличава се

Първа алинея обаче не се прилага в 
случай на универсално или частично 
правоприемство в положението на 
първоначалния изпълнител след 
операции по фирмено 
преструктуриране, несъстоятелност 
или въз основа на договорна клауза на 
друг икономически оператор, който 
отговаря на първоначално 
установените критерии за качествен 
подбор, при условие че това не води до 
други съществени промени в 
концесията и няма за цел да 
заобиколи прилагането на 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 906
Cristian Silviu Buşoi
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Предложение за директива
Член 42 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Замяната на концесионера се 
разглежда като съществено 
изменение по смисъла на параграф 1.

заличава се

Първа алинея обаче не се прилага в 
случай на универсално или частично 
правоприемство в положението на 
първоначалния изпълнител след 
операции по фирмено 
преструктуриране, несъстоятелност 
или въз основа на договорна клауза на 
друг икономически оператор, който 
отговаря на първоначално 
установените критерии за качествен 
подбор, при условие че това не води до 
други съществени промени в 
концесията и няма за цел да 
заобиколи прилагането на 
настоящата директива.

Or. fr

Обосновка

Текст, включен в параграф 2.

Изменение 907
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 42 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато стойността на промяната 
може да се даде в парично изражение, 
промяната не се смята за съществена 
по смисъла на параграф 1, когато 
стойността й не превишава 
праговете, описани в член 5, и когато 
тя е под 5 % от цената по 
първоначалния договор, при условие че 

заличава се
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промяната не променя общото 
естество на договора. Ако бъдат 
направени няколко последователни 
промени, стойността се оценява въз 
основа на общата стойност на 
последователните промени.

Or. en

Изменение 908
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 42 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато стойността на промяната 
може да се даде в парично изражение, 
промяната не се смята за съществена 
по смисъла на параграф 1, когато 
стойността й не превишава 
праговете, описани в член 5, и когато 
тя е под 5 % от цената по 
първоначалния договор, при условие че 
промяната не променя общото 
естество на договора. Ако бъдат 
направени няколко последователни 
промени, стойността се оценява въз 
основа на общата стойност на 
последователните промени.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Техническо изменение (да се разглежда заедно с изменение 191, внесено от докладчика: 
включване на параграф 4 от член 42 в нов параграф 2а, член 42).

Изменение 909
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 42 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато стойността на промяната 
може да се даде в парично изражение, 
промяната не се смята за съществена 
по смисъла на параграф 1, когато 
стойността й не превишава 
праговете, описани в член 5, и когато 
тя е под 5 % от цената по 
първоначалния договор, при условие че 
промяната не променя общото 
естество на договора. Ако бъдат 
направени няколко последователни 
промени, стойността се оценява въз 
основа на общата стойност на 
последователните промени.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Текст, обхванат от параграф 2а.

Изменение 910
Lara Comi

Предложение за директива
Член 42 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато стойността на промяната може 
да се даде в парично изражение, 
промяната не се смята за съществена по 
смисъла на параграф 1, когато 
стойността й не превишава праговете, 
описани в член 5, и когато тя е под 5 %
от цената по първоначалния договор, 
при условие че промяната не променя 
общото естество на договора. Ако бъдат 
направени няколко последователни 
промени, стойността се оценява въз 
основа на общата стойност на 
последователните промени.

4. Когато стойността на промяната може 
да се даде в парично изражение, 
промяната не се смята за съществена по 
смисъла на параграф 1, когато 
стойността ѝ не превишава праговете, 
описани в член 5, и /или когато тя е под 
20 % от цената по първоначалния 
договор, при условие че промяната не 
променя общото естество на договора. 
Ако бъдат направени няколко 
последователни промени, стойността се 
оценява въз основа на общата стойност 
на последователните промени.
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Or. it

Изменение 911
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 42 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато стойността на промяната може 
да се даде в парично изражение, 
промяната не се смята за съществена по 
смисъла на параграф 1, когато 
стойността й не превишава праговете, 
описани в член 5, и когато тя е под 5 % 
от цената по първоначалния договор, 
при условие че промяната не променя 
общото естество на договора. Ако бъдат 
направени няколко последователни 
промени, стойността се оценява въз 
основа на общата стойност на 
последователните промени.

4. Когато стойността на промяната може 
да се даде в парично изражение, 
промяната не се смята за съществена по 
смисъла на параграф 1, когато 
стойността ѝ не превишава праговете, 
описани в член 5, и когато тя е под 20 % 
от цената по първоначалния договор, 
при условие че промяната не променя 
общото естество на договора. Ако бъдат 
направени няколко последователни 
промени, стойността се оценява въз 
основа на общата стойност на 
последователните промени. Увеличение 
на реалните суми, получени от 
концесионера от трети страни, 
спрямо изчислените от възлагащия 
орган суми в началото на процеса за 
обществена поръчка не включва 
промяна на договора.

Or. en

Обосновка

В съгласие с подхода на ECR в основната директива. Допустимата възприета 
стойност преди промяната в договор за концесия съгласно член 42, параграф 4 се 
смята за „съществена“, ако бъде увеличена от 5 % на най-малко 20 %. Освен това си 
струва изрично да се упомене, че ако концесионерът приеме експлоатационните 
рискове, следва да задържи превишението.

Изменение 912
Heide Rühle
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Предложение за директива
Член 42 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Промени на концесия не се смятат 
за съществени по смисъла на 
параграф 1, когато са били предвидени 
в документите за концесията в ясни, 
прецизни и недвусмислени клаузи или 
опции за преразглеждане. Тези клаузи 
трябва да посочват обхвата и 
естеството на възможните промени 
или опции, както и условията, при 
които могат да бъдат приложени. В 
тях не се предвиждат промени или 
опции, които биха променили общото 
естество на договора.

заличава се

Or. en

Изменение 913
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 42 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Промени на концесия не се смятат 
за съществени по смисъла на 
параграф 1, когато са били предвидени 
в документите за концесията в ясни, 
прецизни и недвусмислени клаузи или 
опции за преразглеждане. Тези клаузи 
трябва да посочват обхвата и 
естеството на възможните промени 
или опции, както и условията, при 
които могат да бъдат приложени. В 
тях не се предвиждат промени или 
опции, които биха променили общото 
естество на договора.

заличава се

Or. fr
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Обосновка

Текст, включен в параграф 2а.

Изменение 914
Lara Comi

Предложение за директива
Член 42 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Промени на концесия не се смятат за 
съществени по смисъла на параграф 1, 
когато са били предвидени в 
документите за концесията в ясни, 
прецизни и недвусмислени клаузи или 
опции за преразглеждане. Тези клаузи 
трябва да посочват обхвата и естеството 
на възможните промени или опции, 
както и условията, при които могат да 
бъдат приложени. В тях не се 
предвиждат промени или опции, които 
биха променили общото естество на 
договора.

5. Промени на концесия не се смятат за 
съществени по смисъла на параграф 1, 
когато са били предвидени в 
документите за концесията в ясни, 
прецизни и недвусмислени клаузи или 
опции за преразглеждане, ако са
извършени в съответствие с 
разпоредбите на закона. Тези клаузи 
трябва да посочват обхвата и естеството 
на възможните промени или опции, 
както и условията, при които могат да 
бъдат приложени. В тях не се 
предвиждат промени или опции, които 
биха променили общото естество на 
договора.

Or. it

Изменение 915
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 42 – параграф 6 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от параграф 1, при 
съществена промяна не се изисква нова 
процедура по възлагане на концесия, 
ако са изпълнени следните кумулативни 
условия:

При съществена промяна не се изисква 
нова процедура по възлагане на 
концесия, когато промяната се 
ограничава до удължаване на срока на 
концесията, необходимо за 
поддържане или подобряване на 
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ефективността и изпълнението на 
дейността в рамките на обхвата на 
директивата, или ако са изпълнени
следните кумулативни условия:

Or. en

Изменение 916
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 42 – параграф 6 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) нуждата от промяна е наложена от 
обстоятелства, които добросъвестен 
възлагащ орган или възложител не би 
могъл да предвиди;

а) нуждата от промяна е наложена от 
обстоятелства, които добросъвестен 
възлагащ орган или възложител не би 
могъл да прогнозира;

Or. fr

Обосновка

Редакция.

Изменение 917
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 42 – параграф 6 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) нуждата от промяна е наложена от 
обстоятелства, които добросъвестен 
възлагащ орган или възложител не би 
могъл да предвиди;

а) нуждата от промяна е наложена от 
обстоятелства по-конкретно от 
технически и/или финансов характер, 
които добросъвестен възложител не би 
могъл да предвиди;

Or. en
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Изменение 918
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 42 – параграф 6 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) промяната не променя общото 
естество на концесията;

заличава се

Or. en

Изменение 919
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 42 – параграф 6 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) за случаи на концесии, възложени 
от възлагащи органи, при които 
евентуалното увеличение на цената 
не е по-високо от 50 % от стойността 
на първоначалната концесия.

в) предвидената стойност на 
промяната не е по-висока от 50 % от
настоящата стойност на 
концесията; актуализацията е в 
съответствие с разпоредбите на 
параграф 2а.

Or. fr

Изменение 920
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Предложение за директива
Член 42 – параграф 6 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) за случаи на концесии, възложени от 
възлагащи органи, при които 
евентуалното увеличение на цената 
не е по-високо от 50 % от стойността 
на първоначалната концесия.

в) за случаи на концесии, възложени от 
възлагащи органи, когато 
предвидената стойност на 
промяната не надвишава с повече от
50 % настоящата първоначална 
стойност на концесията.
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Or. fr

Обосновка

Техническо изменение на изменение 194 от докладчика (пропуснато отрицание в 
първоначалния вариант на изменението).

Изменение 921
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 42 – параграф 6 – алинея 1– буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) за случаи на концесии, възложени 
от възлагащи органи, при които 
евентуалното увеличение на цената 
не е по-високо от 50 % от стойността
на първоначалната концесия.

в) или стойността на предвидената 
промяна е по-висока от 50 % от 
актуализираната първоначална 
стойност на концесията.

Or. en

Изменение 922
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 42 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи или 
възложителите публикуват в 
Официален вестник на Европейския 
съюз обявления за такива промени. Тези 
обявления съдържат информацията, 
посочена в приложение VII, и се 
публикуват съгласно разпоредбите на 
член 28.

Възложителят публикува в 
Официален вестник на Европейския 
съюз обявления за такива промени. Тези 
обявления съдържат информацията, 
посочена в приложение VII, и се 
публикуват съгласно разпоредбите на 
член 28.

Or. en
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Изменение 923
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 42 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Възлагащите органи и 
възложителите нямат право да 
прибягват до промени на концесията 
в следните случаи:

заличава се

а) когато промяната би имала за цел 
да отстрани недостатъци при 
изпълнението от страна на 
изпълнителя или последиците от 
тях, ако това би могло да стане чрез 
налагане на изпълнение на договорни 
задължения;
б) когато промяната би имала за цел 
да неутрализира рискове от 
нарастване на цената в резултат на 
ценова нестабилност, които могат 
съществено да повлияят на 
изпълнението на договора и които са 
хеджирани от концесионера.

Or. en

Изменение 924
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Предложение за директива
Член 42 – параграф 7 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) когато промяната се ограничава 
до удължаване на срока на 
концесията, необходимо, за да може 
концесионерът да си възвърне 
допълнителните инвестиции, 
направени с цел поддържане или 
подобряване на ефективността и 
изпълнението на дейността, 
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определена в обхвата на концесията. 
Този вид инвестиции не се 
разглеждат като съществени 
промени на концесия за целите на 
параграф 2 по-горе.

Or. en

Обосновка

Особено за концесиите, които са свързани с използване на средства за предоставяне 
на услуги, често концесионерът продължава да прави инвестиции (които не са били 
предвидени в началото на концесията) с цел съобразяване на средствата с 
развитието на пазара и с изискванията на неговите клиенти. Ако такива инвестиции 
не бъдат направени, би се влошила цялостната ефективност на концесионера в ущърб 
на общия интерес.

Изменение 925
Lara Comi

Предложение за директива
Член 43 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Съдът на Европейския съюз 
определи в производство по член 258 
от Договора, че държава членка не е 
изпълнила задълженията си, 
произтичащи от Договорите, тъй 
като възлагащ орган или възложител 
от тази държава членка е възложил 
въпросната концесия без да изпълни 
задълженията си, произтичащи от 
Договорите и от настоящата 
директива.

заличава се

Or. it

Изменение 926
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Предложение за директива
Член 43 – параграф 1a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки допълнително 
гарантират, че когато срокът на една 
концесия изтече, а трябва да 
продължи предоставянето на 
осъществяваните от концесионера 
услуги, се изпълняват следните 
условия:
а) във всички случаи на 
съществуващия концесионер се 
предоставя правото да участва в 
процедурата на подбор за възлагане на 
новата концесия;
б) в случай че концесията бъде 
възложена на нов концесионер, се 
вземат всички целесъобразни мерки с 
цел да се гарантира, че услугата 
продължава без прекъсване през 
периода, в който досегашният 
концесионер се заменя от новия 
концесионер;
в) новият концесионер или 
възлагащият орган е задължен да 
обезщети съществуващия 
концесионер за онези инвестиции, 
които все още не са възвърнати към 
момента на изтичане на концесията. 
В подходящи случаи и при условие че 
това се извършва по обективни, 
прозрачни и предвидими критерии, 
държавите членки могат 
допълнително да определят, че 
обезщетението може да включва 
също посочване на клиентелата, 
която досегашният концесионер е 
разработил за периода на 
експлоатация на концесията и която 
ще бъде наследена от новия 
концесионер.

Or. en

Обосновка

Предложената директива установява принципите на селективните процедури за 
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участие в търг за пазара на дадена концесия, но в нея не се посочва нищо във връзка с 
възможните отрицателни ефекти от замяната на предходния ангажиран 
концесионер с новодошлия концесионер. Когато съществуващият концесионер на 
практика е разработил пазар, който до тогава не е съществувал (например 
изграждането на инфраструктура, която е привлякла много клиенти), изглежда 
целесъобразно да се обмисли възможността да се признае обезщетение за 
клиентелата като нематериален актив, който е изграден и който в противен случай 
би бил наследен от новодошлия безвъзмездно.

Изменение 927
Heide Rühle

Предложение за директива
Заглавие 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дял V заличава се
Изменения на директиви 89/665/ЕИО 
и 98/13/ЕИО
[...]

Or. en

Обосновка

За съжаление Комисията не е преразгледала директивите запроизводствата по 
обжалване 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО, за което беше приканил Европейският 
парламент. В сегашния си вид те ще създадат прекомерно висока бюрократична 
тежест за концесиите на услуги, които по своя характер са гъвкави инструменти.

Изменение 928
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 44 заличава се
[...]

Or. de
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Обосновка

Прилагането на Директивите относно средствата за производствата по обжалване 
(Директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО) не би било пропорционално по отношение на 
договори с такава сложност, като концесиите. Предложението за изменение има за 
цел да сведе законовите изисквания към държавите членки до установеното в 
съдебната практика на Съда на ЕС, който в своето решение по дело C-324/98 ги 
задължава единствено да допуснат проверка във връзка с въпроса дали процедурата 
по възлагане е проведена безпристрастно.

Изменение 929
Peter Simon

Предложение за директива
Член 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 44 заличава се
[...]

Or. de

Обосновка

В решението си по дело С-324/98 Съдът на ЕС постановява, че държавите членки са 
длъжни единствено да допуснат извършването на проверка във връзка въпроса дали 
процедурата по възлагане е проведена безпристрастно.

Изменение 930
Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 44 заличава се
[...]

Or. en
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Изменение 931
Peter Simon

Предложение за директива
Член 44a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 44a
Държавите членки гарантират, че са 
налице подходящи процедури за 
проверка на безпристрастността при 
възлагането.

Or. de

Обосновка

В решението си по дело С-324/98 Съдът на ЕС постановява, че държавите членки са 
длъжни единствено да допуснат извършването на проверка във връзка въпроса дали 
процедурата по възлагане е проведена безпристрастно.

Изменение 932
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 45 заличава се
[...]

Or. de

Обосновка

Прилагането на Директивите относно средствата за производствата по обжалване 
(Директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО) не би било пропорционално по отношение на 
договори с такава сложност, като концесиите. Предложението за изменение има за 
цел да сведе законовите изисквания към държавите членки до установеното в 
съдебната практика на Съда на ЕС, който в своето решение по дело C-324/98 ги 
задължава единствено да допуснат проверка във връзка с въпроса дали процедурата 
по възлагане е проведена безпристрастно.
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Изменение 933
Peter Simon

Предложение за директива
Член 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 45 заличава се
[...]

Or. de

Изменение 934
Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 45 заличава се
[...]

Or. en

Изменение 935
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 46 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Делегирането на правомощия, 
предвидено в член 4, параграф 3, член 
21 параграф 3, член 23, параграф 2, 
член 25, параграф 3, член 40, параграф 
3 и член 52, параграф 2, се предоставя
на Комисията за неопределен срок, 
считано от [датата на влизане в сила на 
настоящата директива].

2. Правомощията да приема 
делегирани актове, посочени в член 23, 
параграф 2, се предоставят на 
Комисията за неопределен срок, считано 
от [датата на влизане в сила на 
настоящата директива].
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Or. en

Изменение 936
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 46 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
предвидено в член 4, параграф 3, член 
21, параграф 3, член 23, параграф 2, 
член 25, параграф 3, член 40, параграф 
3 и член 52, параграф 2, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
делегирането на правомощията, 
посочени във въпросното решение. То 
влиза в сила в деня след публикуването 
на решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна, 
посочена в решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

3. Делегирането на правомощия, 
предвидено в член 23, параграф 2, може 
да бъде оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или Съвета. С 
решението за оттегляне се прекратява 
делегирането на правомощията, 
посочени във въпросното решение. То 
влиза в сила в деня след публикуването 
на решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна, 
посочена в решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Or. en

Изменение 937
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 49 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки приемат най-късно 
до 30 юни 2014 г. законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби, необходими за спазване на 
настоящата директива. Те съобщават 
незабавно на Комисията текста на тези 
разпоредби.

Държавите членки приемат най-късно 
до 30 юни 2014 г. законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби, необходими за спазване на 
настоящата директива. Те съобщават 
незабавно на Комисията текста на тези 
разпоредби. Настоящата директива 
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не засяга възлагането на договори за 
концесия, които са възложени не по-
късно от [...]1.
__________________
1дата на крайния срок за 
транспониране

Or. en

Изменение 938
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 49 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки приемат най-късно 
до 30 юни 2014 г. законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби, необходими за спазване на 
настоящата директива. Те съобщават 
незабавно на Комисията текста на тези 
разпоредби.

Държавите членки приемат най-късно 
до 30 юни 2015 г. законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби, необходими за спазване на 
настоящата директива. Държавите 
членки гарантират, че разпоредбите 
не обхващат възложените до този 
момент концесии. Те съобщават 
незабавно на Комисията текста на тези 
разпоредби.

Or. de

Обосновка

Това предложение за изменение има за цел да избегне правната несигурност по 
отношение на действащите концесионни договори.

Изменение 939
Andreas Schwab, Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 50 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Позоваванията на член 1, параграф 3, 
букви а) и б) от Директива 2004/17/ЕО, 
на член 1, параграфи 3 и 4 и на дял III от 
Директива 2004/18/ЕО се тълкуват като 
позовавания на настоящата директива.

1. Позоваванията на член 1, параграф 3, 
букви а) и б) от Директива 2004/17/ЕО, 
на член 1, параграфи 3 и 4 и на дял III от 
Директива 2004/18/ЕО се тълкуват като 
позовавания на настоящата директива.

Or. en

Обосновка

С тази нова разпоредба се въвежда преходен период за свързаните предприятия, 
извършващи дейност във водния сектор и други области, чиято дейност не може да 
се разграничи при изчисляването на общия оборот по отношение на наложените с 
член 11 условия. Това ще позволи на съответните субекти да се нагодят към 
настоящите правила, без да излагат на риск цялостната си структура.

Изменение 940
Françoise Castex

Предложение за директива
Член 50 – параграф 1 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки въвеждат в 
своите законови, подзаконови и 
административни разпоредби 
преходен период от 5 до 10 години за 
прилагане на разпоредбите на 
настоящата директива по 
отношение на всеки нов договор за 
концесия.

Or. en

Изменение 941
Andreas Schwab, Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 50 – параграф 1a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Обхватът на концесиите за услуги 
за целите на извършването на 
дейностите, посочени в приложение 
III, параграф 3, които към настоящия 
момент се осъществяват от свързани 
предприятия съгласно посоченото в 
член 11, може да бъде разширен, без да 
се прилагат разпоредбите на 
настоящата директива, при условие 
че 100 % от общия оборот за 
предходните три години на 
свързаното предприятие по 
отношение на услугите, отнасящи се 
до посочените в приложение ІІІ, 
параграф 3 дейности, е формиран от 
предоставянето на услуги на 
предприятия, с които то е свързано.
Такова разширяване може да се 
състои в срок от 3 години от датата, 
посочена в член 49, параграф 1. 
Произтичащите договори ще бъдат 
валидни, доколкото са изпълнени 
гореспоменатите условия и 
действието им изтича най-късно 5 
години след датата, посочена в член 
49, параграф 1.

Or. en

Обосновка

С тази нова разпоредба се въвежда преходен период за свързаните предприятия, 
извършващи дейност във водния сектор и други области, чиято дейност не може да 
се разграничи при изчисляването на общия оборот по отношение на наложените с 
член 11 условия. Това ще позволи на съответните субекти да се нагодят към 
настоящите правила, без да излагат на риск цялостната си структура.

Изменение 942
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Приложение ІІІ – параграфи 1, 2 и 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на газ и топлинна 
енергия:

заличава се

а) предоставяне или експлоатация нa 
фиксирани мрежи зa обществени 
услуги във връзкa с производството, 
преносa или разпределението нa газ 
или топлиннa енергия; 
б) снабдяване нa такивa мрежи с газ 
или топлиннa енергия.
Снабдяването с газ или топлиннa 
енергия нa мрежи зa обществени 
услуги от възложител, посочен в 
член 4, параграф 1, алинеи 2 и 3, не се 
смята за релевантна дейност по 
смисъла на параграф 1, когато са 
изпълнени всички условия по-долу:
в) производството нa газ или 
топлиннa енергия от съответния 
субект е неизбежна последица от 
изпълнението нa дейност, различна 
от посочените в параграфи 2―4 от 
настоящото приложение; 
г) снабдяването нa публичната 
мрежа цели само икономическата 
експлоатация нa такова 
производство и не възлиза нa повече 
от 20 % от оборота нa субекта, като 
се взема предвид средната стойност 
зa предходните три години, 
включително текущата година. 
2. По отношение на 
електроенергията:
а) предоставянето или 
експлоатацията на фиксирани 
мрежи, които обслужват 
населението във връзка с 
производството, преноса или 
разпределението на електроенергия; 
б) снабдяването с електроенергия нa 
такивa мрежи. 
За целите на настоящата директива 
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снабдяване с електроенергия включва 
генериране (производство) и търговия 
на едро с електроенергия. 
Снабдяването с електроенергия нa 
мрежи зa обществени услуги от 
възложител, посочен в член 4, 
параграф 1, алинеи 2 и 3, не се смята 
за релевантна дейност по смисъла на 
параграф 1, когато са изпълнени 
всички условия по-долу: 
а) производството на електроенергия 
от съответния субект се 
осъществява поради това, че 
потреблението й е необходимо за 
извършването на дейност, различна 
от посочените в параграфи 1, 3 и 4 от 
настоящото приложение; 
б) доставката до публичната мрежа 
зависи само от собственото 
потребление на субекта и не е 
превишило 30 % от неговото съвкупно 
производство нa енергия, като се 
взема предвид средното зa 
предходните три години, 
включително текущатa годинa. 
3. По отношение на 
водоснабдяването:
а) предоставянето или 
експлоатациятa нa фиксирани 
мрежи, предназначени дa 
предоставят услугa нa населението 
във връзкa с производството, преносa 
или разпределянето нa питейнa водa;
б) снабдяването с питейнa водa нa 
такивa мрежи.
Настоящата директива се прилага 
също към концесии, възложени или 
организирани от субекти, 
извършващи дейност от посочените 
по-горе, която е свързана с едно от 
следните: 
а) хидротехнически проекти,
напояване или отводняване, при 
условие че количеството вода, което 
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ще се ползва за доставката на 
питейна вода, представлява повече от 
20 % от съвкупния обем вода, която е 
предоставена чрез такива проекти 
или инсталации за напояване или 
отводняване, или 
б) отвеждане или пречистване на 
отпадъчни води.
Снабдяването с питейна вода нa 
мрежи зa обществени услуги от 
възложител, посочен в член 4, 
параграф 1, точки 1 и 2, не се смята 
за релевантна дейност по смисъла на 
алинея 1, когато са изпълнени всички 
условия по-долу:
а) производството на питейна вода 
от съответния субект се 
осъществява поради това, че 
потреблението й е необходимо за 
извършването на дейност различна 
от посочените в параграфи 1―4 от 
настоящото приложение; и 
б) снабдяването нa общественатa 
мрежa зависи само от собственото 
потребление на субекта и не е 
превишило 30 % от неговото съвкупно 
производство нa питейнa водa, като 
се вземa предвид средното зa 
предходните три години, 
включително текущатa годинa.

Or. de

Обосновка

Привеждане в съответствие с предложенията за изменение на член 8.

Изменение 943
Heide Rühle

Предложение за директива
Приложение ІІІ – параграф 1 – точка 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на газ и топлинна 
енергия: Снабдяването с газ или 
топлиннa енергия нa мрежи зa 
обществени услуги от възложител, 
посочен в член 4, параграф 1, алинеи 2 
и 3, не се смята за релевантна 
дейност по смисъла на параграф 1, 
когато са изпълнени всички условия 
по-долу:

заличава се

а) предоставяне или експлоатация нa 
фиксирани мрежи зa обществени 
услуги във връзкa с производството, 
преносa или разпределението нa газ 
или топлиннa енергия;
б) снабдяване нa такивa мрежи с газ 
или топлиннa енергия.
в) производството нa газ или 
топлиннa енергия от съответния 
субект е неизбежнa последицa от 
изпълнението нa дейност, различнa 
от посочените в параграфи 2―4 от 
настоящото приложение;
г) снабдяването нa публичнатa 
мрежa цели само икономическатa 
експлоатация нa таковa 
производство и не възлизa нa повече 
от 20 % от оборотa нa субекта, като 
се вземa предвид среднатa стойност 
зa предходните три години, 
включително текущатa годинa.

Or. en

Изменение 944
Heide Rühle

Предложение за директива
Приложение ІІІ – параграф 1 – точка 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По отношение на 
електроенергията:

заличава се

а) предоставянето или 
експлоатацията на фиксирани 
мрежи, които обслужват 
населението във връзка с 
производството, преноса или 
разпределението на електроенергия;
б) снабдяването с електроенергия нa 
такивa мрежи.
За целите на настоящата директива 
снабдяване с електроенергия включва 
генериране (производство) и търговия 
на едро с електроенергия.
Снабдяването с електроенергия нa 
мрежи зa обществени услуги от 
възложител, посочен в член 4, 
параграф 1, алинеи 2 и 3, не се смята 
за релевантна дейност по смисъла на 
параграф 1, когато са изпълнени 
всички условия по-долу:
а) производството на електроенергия 
от съответния субект се 
осъществява поради това, че 
потреблението й е необходимо за 
извършването на дейност, различна 
от посочените в параграфи 1, 3 и 4 от 
настоящото приложение;
б) доставкaта до публичнатa мрежa 
зависи само от собственото 
потребление на субекта и не е 
превишило 30 % от неговото съвкупно 
производство нa енергия, като се 
вземa предвид средното зa 
предходните три години, 
включително текущатa годинa.

Or. en
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Изменение 945
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Приложение ІІІ – параграф 1 – точка 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на настоящата директива 
снабдяване с електроенергия включва 
генериране (производство) и търговия 
на едро с електроенергия.

За целите на настоящата директива 
снабдяване с електроенергия включва 
генериране (производство) и доставка 
(търговия на едро с електроенергия, 
както и търговия на дребно, 
предназначена за крайни клиенти).

Or. fr

Обосновка

Осигуряване на съгласуваност с разпоредбите на секторната директива.

Изменение 946
Heide Rühle

Предложение за директива
Приложение ІІІ – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. По отношение на 
водоснабдяването:

заличава се

а) предоставянето или 
експлоатациятa нa фиксирани 
мрежи, предназначени дa 
предоставят услугa нa населението 
във връзкa с производството, преносa 
или разпределянето нa питейнa водa;
б) снабдяването с питейнa водa нa 
такивa мрежи.
Настоящата директива се прилага 
също към концесии, възложени или 
организирани от субекти,
извършващи дейност от посочените 
по-горе, която е свързана с едно от 
следните:
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а) хидротехнически проекти, 
напояване или отводняване, при 
условие че количеството вода, което 
ще се ползва за доставката на 
питейна вода, представлява повече от 
20 % от съвкупния обем вода, която е 
предоставена чрез такива проекти 
или инсталации за напояване или 
отводняване, или
б) отвеждане или пречистване на 
отпадъчни води.
Снабдяването с питейна вода нa 
мрежи зa обществени услуги от 
възложител, посочен в член 4, 
параграф 1, точки 1 и 2, не се смята 
за релевантна дейност по смисъла на 
алинея 1, когато са изпълнени всички 
условия по-долу:
а) производството на питейна вода 
от съответния субект се 
осъществява поради това, че 
потреблението й е необходимо за 
извършването на дейност различна 
от посочените в параграфи 1―4 от 
настоящото приложение; и
б) снабдяването нa общественатa 
мрежa зависи само от собственото 
потребление на субекта и не е 
превишило 30 % от неговото съвкупно 
производство нa питейнa водa, като 
се вземa предвид средното зa 
предходните три години, 
включително текущатa годинa.

Or. en

Изменение 947
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Приложение IІI – параграф 1 – точка 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. По отношение на 
водоснабдяването:

заличава се

а) предоставянето или 
експлоатациятa нa фиксирани 
мрежи, предназначени дa 
предоставят услугa нa населението 
във връзкa с производството, преносa 
или разпределянето нa питейнa водa;
б) снабдяването с питейнa водa нa 
такивa мрежи.
Настоящата директива се прилага 
също към концесии, възложени или 
организирани от субекти, 
извършващи дейност от посочените 
по-горе, която е свързана с едно от 
следните:
а) хидротехнически проекти, 
напояване или отводняване, при 
условие че количеството вода, което 
ще се ползва за доставката на 
питейна вода, представлява повече от 
20 % от съвкупния обем вода, която е 
предоставена чрез такива проекти 
или инсталации за напояване или 
отводняване, или
б) отвеждане или пречистване на 
отпадъчни води.
Снабдяването с питейна вода нa 
мрежи зa обществени услуги от 
възложител, посочен в член 4, 
параграф 1, точки 1 и 2, не се смята 
за релевантна дейност по смисъла на 
алинея 1, когато са изпълнени всички 
условия по-долу:
а) производството на питейна вода 
от съответния субект се 
осъществява поради това, че 
потреблението й е необходимо за 
извършването на дейност различна 
от посочените в параграфи 1―4 от 
настоящото приложение; и
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б) снабдяването нa общественатa 
мрежa зависи само от собственото 
потребление на субекта и не е 
превишило 30 % от неговото съвкупно 
производство нa питейнa водa, като 
се вземa предвид средното зa 
предходните три години, 
включително текущатa годинa.

Or. de

Изменение 948
Peter Simon

Предложение за директива
Приложение ІII – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. По отношение на 
водоснабдяването:

заличава се

а) предоставянето или 
експлоатациятa нa фиксирани 
мрежи, предназначени дa 
предоставят услугa нa населението 
във връзкa с производството, преносa 
или разпределянето нa питейнa водa;
б) снабдяването с питейнa водa нa 
такивa мрежи.
Настоящата директива се прилага 
също към концесии, възложени или 
организирани от субекти, 
извършващи дейност от посочените 
по-горе, която е свързана с едно от 
следните:
а) хидротехнически проекти, 
напояване или отводняване, при 
условие че количеството вода, което 
ще се ползва за доставката на 
питейна вода, представлява повече от 
20 % от съвкупния обем вода, която е 
предоставена чрез такива проекти
или инсталации за напояване или 
отводняване, или
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б) отвеждане или пречистване на 
отпадъчни води.
Снабдяването с питейна вода нa 
мрежи зa обществени услуги от 
възложител, посочен в член 4, 
параграф 1, точки 1 и 2, не се смята 
за релевантна дейност по смисъла на 
алинея 1, когато са изпълнени всички 
условия по-долу:
а) производството на питейна вода 
от съответния субект се 
осъществява поради това, че 
потреблението й е необходимо за 
извършването на дейност различна 
от посочените в параграфи 1―4 от 
настоящото приложение; и
б) снабдяването нa общественатa 
мрежa зависи само от собственото 
потребление на субекта и не е 
превишило 30 % от неговото съвкупно 
производство нa питейнa водa, като 
се вземa предвид средното зa 
предходните три години, 
включително текущатa годинa.

Or. de

Изменение 949
Heide Rühle

Предложение за директива
Приложение ІІІ – параграф 1 – точка 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Дейности във връзкa с 
предоставянето или експлоатирането нa 
мрежи зa публични услуги в областтa нa 
железопътния транспорт, 
автоматизираните транспортни системи, 
трамвайния, тролейбусния, автобусния 
транспорт или въжени линии.

4. Дейности във връзкa с 
предоставянето или експлоатирането нa 
мрежи зa публични услуги в областтa нa 
железопътния транспорт, 
автоматизираните транспортни системи, 
трамвайния, тролейбусния, автобусния 
транспорт или въжени линии, 
доколкото те не са уредени чрез други 
общностни инструменти.
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Or. en

Изменение 950
Herbert Dorfmann, Anja Weisgerber

Предложение за директива
Приложение ІІІ – параграф 1 – точка 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Дейности във връзкa с 
предоставянето или експлоатирането нa 
мрежи зa публични услуги в областтa нa 
железопътния транспорт, 
автоматизираните транспортни системи, 
трамвайния, тролейбусния, автобусния 
транспорт или въжени линии.

4. Дейности във връзкa с 
предоставянето или експлоатирането нa 
мрежи зa публични услуги в областтa нa 
железопътния транспорт, 
автоматизираните транспортни системи, 
трамвайния, тролейбусния, автобусния 
транспорт или въжени линии, 
предназначени като цяло за 
транспортни нужди на населението.

Or. it

Обосновка

Изменението прави ясна невъзможността да се приписват на концепцията за 
обществена транспортна услуга изграждането и управлението на транспортни 
услуги, като например въжените линии, които са просто средство за предприятия не 
за задоволяване на общите транспортни нужди на населението, а за управление на 
туристически дейности, отдих или спорт, свързани с използването на планината.

Изменение 951
Heide Rühle

Предложение за директива
Приложение ІІІ – параграф 1 – точка 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на транспортните 
услуги се приемa, че съществувa 
мрежa, когато услугатa се 
предоставя при експлоатационни 
условия, определени от компетентен 
орган нa държавa членкa, като 
условия относно обслужваните 

заличава се
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маршрути, капацитетът, който 
следвa дa е наличен, или честотатa 
нa услугатa.

Or. en

Изменение 952
Herbert Dorfmann, Anja Weisgerber

Предложение за директива
Приложение ІІІ – параграф 1 – точка 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на транспортните услуги 
се приема, че съществува мрежa, когато 
услугата се предоставя при 
експлоатационни условия, определени 
от компетентен орган нa държавa
членкa, като условия относно 
обслужваните маршрути, капацитетът, 
който следвa дa е наличен, или 
честотатa нa услугатa.

По отношение на транспортните услуги 
се приемa, че съществувa мрежa, когато 
услугатa се предоставя при 
експлоатационни условия, определени 
от компетентен орган нa държавa
членкa, като условия относно 
обслужваните маршрути, капацитетът, 
който следвa дa е наличен, или 
честотатa нa услугатa. При всички 
случаи, това не засяга дейностите, 
свързани с транспортни системи, 
които поради структурни или 
функционални характеристики са 
предназначени единствено за 
изпълнението на предприемачески 
дейности, свързани с предоставянето 
на туристически услуги, отдих или 
спорт и чието упражняване не е 
включено в задълженията на 
възлагащите органи или в дейността 
на други възлагащи органи.

Or. it

Обосновка

Изменението прави ясна невъзможността да се приписват на концепцията за 
обществена транспорта услуга изграждането и управлението на транспортни 
услуги, като например въжените линии, които са просто средство за предприятия не 
за задоволяване на общите транспортни нужди на населението, а за управление на 
туристически дейности, отдих или спорт, свързани с досег използването на 
планината.
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Изменение 953
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Предложение за директива
Приложение ІІІ – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Дейности, свързани с експлоатацията 
на географски район с цел предоставяне 
на летища и морски или вътрешни 
пристанища или други терминали на 
въздушни превозвачи и превозвачи по 
море и вътрешни водни пътища.

5. Дейности, свързани с експлоатацията 
на географски район с цел предоставяне 
на летища и морски или вътрешни 
пристанища или други терминали на 
въздушни превозвачи и превозвачи по 
море и вътрешни водни пътища, или на 
оператори на тези терминали, на 
които правото за използване се 
предоставя след завършването им.

Or. en

Обосновка

Целта на вмъкнатия текст е да се изчистят някои неясноти, когато икономическият 
оператор, който изгражда съоръжението, не го експлоатира пряко като оператор на 
терминал, а го отдава на трета страна срещу определено заплащане. В този случай 
правоотношението между наемодателя и наемателя (или между собственика и 
ползвателя) не може да се разглежда като концесия за услуги.

Изменение 954
Andreas Schwab, Birgit Schnieber-Jastram, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Приложение IIІ – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Дейности, свързани с експлоатацията 
на географски район с цел предоставяне 
на летища и морски или вътрешни 
пристанища или други терминали на 
въздушни превозвачи и превозвачи по 
море и вътрешни водни пътища.

5. Дейности, свързани с експлоатацията 
на географски район с цел предоставяне 
на летища и морски или вътрешни 
пристанища или друга обща 
инфраструктура на въздушни 
превозвачи и превозвачи по море и 
вътрешни водни пътища.
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Or. de

Обосновка

По отношение на терминалните съоръжения става дума не за дейност на 
възложител, свързана с обща инфраструктура, а за дейност, свързана със 
супраструктура, която се упражнявана от частни предприятия.

Изменение 955
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Предложение за директива
Приложение ІV – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Вид на възлагащия орган или 
възложителя и основен предмет на 
дейност.

заличава се

Or. de

Обосновка

Тази информация е без значение за изпълнението на концесията и поради това може 
да отпадне. В параграф 1 се изисква достатъчно информация относно възложителя.

Изменение 956
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Приложение ІV – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Вид на възлагащия орган или 
възложителя и основен предмет на 
дейност.

заличава се

Or. de

Обосновка

Опростяване на правилата за възлагане на концесия.
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Изменение 957
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Приложение ІV – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Прогнозна обща стойност на 
концесията(ите); когато концесията 
е разделена на обособени позиции, 
тази информация се предоставя за 
всяка обособена позиция, заедно с 
подробния метод за изчисление на 
прогнозната обща стойност на 
концесията в съответствие с член 6.

заличава се

Or. de

Обосновка

Опростяване на правилата за възлагане на концесия.

Изменение 958
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Приложение ІV – точка 10 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) когато е целесъобразно, се посочва 
дали концесията е предназначена за 
защитени предприятия или дали 
нейното изпълнение е ограничено в 
рамките на програми за създаване на 
защитени работни места,

заличава се

Or. de

Обосновка

Опростяване на правилата за възлагане на концесия.
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Изменение 959
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Приложение IV – точка 10 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато е целесъобразно, се посочва 
дали по силатa нa законовa, 
подзаконовa или административнa 
разпоредбa изпълнението нa услугатa 
е запазено само зa определенa 
професия; позоваване на съответната 
законова, подзаконова или 
административна разпоредба,

заличава се

Or. de

Обосновка

Опростяване на правилата за възлагане на концесия.

Изменение 960
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Приложение ІV – точка 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

15. В подходящите случаи 
специфични условия, нa които се 
подчинява изпълнението нa 
концесията.

заличава се

Or. de

Обосновка

Опростяване на разпоредбите за възлагане на концесия.

Изменение 961
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer
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Предложение за директива
Приложение ІV – точка 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

18. В подходящите случаи се посочват 
изискванията и условията, свързани с 
използването на електронни средства 
за връзка.

заличава се

Or. de

Обосновка

Опростяване на разпоредбите за възлагане на концесия.

Изменение 962
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Предложение за директива
Приложение ІV – точка 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

19. Информация дали концесията е 
свързана с проект и/или програма, 
финансирана със средства на 
Европейския съюз.

заличава се

Or. de

Обосновка

Обявленията за концесия следва да съдържат само информации, които са необходими 
на потенциалните заинтересовани страни за представяне на оферта. Не става ясно с 
какво тази информация е необходима за тази цел.

Изменение 963
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Приложение ІV – точка 19
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Текст, предложен от Комисията Изменение

19. Информация дали концесията е 
свързана с проект и/или програма, 
финансирана със средства на 
Европейския съюз.

заличава се

Or. de

Обосновка

Опростяване на разпоредбите за възлагане на концесия.

Изменение 964
Heide Rühle

Предложение за директива
Приложение V – точка I – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Описание на поръчката: естество и 
обхват на строителството, естество и 
количество или стойност на доставките, 
естество и обхват на услугите. Когато 
концесията е разделена на обособени 
позиции, тази информация се 
предоставя за всяка обособена 
позиция. В подходящите случаи –
описание на евентуални варианти.

5. Описание на договора: естество и 
обхват на строителството, естество и 
количество или стойност на доставките, 
естество и обхват на услугите.

Or. en

Изменение 965
Heide Rühle

Предложение за директива
Приложение V – точка I – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Критериите, посочени в член 39, 
които са били използвани за възлагане 

заличава се
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на концесия или концесии.

Or. en

Изменение 966
Heide Rühle

Предложение за директива
Приложение V – точка I – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Брой получени оферти за всяко 
възлагане, включително:

заличава се

а) брой на офертите, получени от 
икономически оператори - малки и 
средни предприятия,
б) брой на офертите, получени от 
чужбина,
в) брой нa офертите, получени по 
електронен път.

Or. en

Изменение 967
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Приложение V – точка І – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. За всяко възлагане, наименование, 
адрес включително кода по NUTS, 
номер на телефон, телефакс, 
електронна поща и адрес в интернет 
на спечелилия(те) участник(ци) 
включително

заличава се

а) информация дали спечелилият 
участник е малко или средно 
предприятие,
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б) информация дали концесията е 
била възложена на консорциум.

Or. de

Обосновка

Опростяване на правилата за възлагане на концесия.

Изменение 968
Heide Rühle

Предложение за директива
Приложение V – точка І – точка 10 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. За всяко възлагане, наименование, 
адрес включително кода по NUTS, 
номер на телефон, телефакс, електронна 
поща и адрес в интернет на 
спечелилия(те) участник(ци) 
включително

10. За всяко възлагане, наименование, 
адрес включително кода по NUTS, 
номер на телефон, телефакс, електронна 
поща и адрес в интернет на 
спечелилия(те) участник(ци).

Or. en

Изменение 969
Heide Rühle

Предложение за директива
Приложение V – точка І – точка 10 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) информация дали спечелилият 
участник е малко или средно 
предприятие,

заличава се

Or. en

Изменение 970
Heide Rühle
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Предложение за директива
Приложение V – точка І – точка 10 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) информация дали концесията е 
била възложена на консорциум.

заличава се

Or. en

Изменение 971
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Приложение V – точка І – точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. Стойност и основни финансови 
условия на възлагането, включително 
такси и цени.

заличава се

Or. de

Обосновка

Опростяване на правилата за възлагане на концесия; освен това тази разпоредба 
противоречи на икономическия интерес на икономическите оператори.

Изменение 972
Heide Rühle

Предложение за директива
Приложение V – точка I – точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. Стойност и основни финансови 
условия на възложената концесия,
включително такси и цени.

11. Стойност и основни финансови 
условия на възложената концесия.

Or. en
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Изменение 973
Heide Rühle

Предложение за директива
Приложение V – точка I – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. В подходящите случаи, за всяко 
възлагане – стойността и частта от 
концесията, която евентуално ще 
бъде възложена на подизпълнители –
трети лица.

заличава се

Or. en

Изменение 974
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Приложение V – точка І – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

13. Информация дали концесията е 
свързана с проект и/или програма, 
финансирана със средства на 
Европейския съюз.

заличава се

Or. de

Обосновка

Опростяване на правилата за възлагане на концесия.

Изменение 975
Heide Rühle

Предложение за директива
Приложение V – точка I – точка 14
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Текст, предложен от Комисията Изменение

14. Наименование и адрес нa надзорния 
орган и органa, който носи отговорност 
зa обжалването, а в подходящите случаи 
– за процедурите по посредничество.
Точна информация за крайните срокове 
за подаване на жалби или, ако е 
необходимо, наименование, адрес, 
телефонен номер, факс номер и 
електронен адрес на службата, от която 
тази информация може да бъде 
получена.

14. Наименование и адрес на органа, 
който носи отговорност зa обжалването, 
а в подходящите случаи – за 
процедурите по посредничество. Точна 
информация за крайните срокове за 
подаване на жалби или, ако е 
необходимо, наименование, адрес, 
телефонен номер, факс номер и 
електронен адрес на службата, от която 
тази информация може да бъде 
получена.

Or. en

Изменение 976
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Приложение V – точка І – точка 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

17. Подробен метод за изчисление на 
прогнозната обща стойност на 
концесията в съответствие с член 6.

заличава се

Or. de

Обосновка

Опростяване на правилата за възлагане на концесия; освен това тази разпоредба би 
могла да изложи малки възлагащи органи на риск от правни спорове.

Изменение 977
Heide Rühle

Предложение за директива
Приложение V – точка I – точка 17
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Текст, предложен от Комисията Изменение

17. Подробен метод за изчисление на 
прогнозната обща стойност на 
концесията в съответствие с член 6.

17. Метод за изчисление на прогнозната 
обща стойност на концесията в 
съответствие с член 6.

Or. en

Изменение 978
Heide Rühle

Предложение за директива
Приложение V – точка ІІ

Текст, предложен от Комисията Изменение

II. ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА 
ДА СЕ СЪДЪРЖА В ОБЯВЛЕНИЯТА 
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИИ, 
ПУБЛИКУВАНИ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 
27, ПАРАГРАФ 2

заличава се

1. Наименование, идентификационен 
номер (когато е предвидено в 
националното законодателство), 
адрес, включително код по NUTS, 
телефон, телефакс, електронна поща 
и адрес в интернет на възлагащия 
орган или възложителя, а ако е 
различен – на службата, от която 
може да бъде получена допълнителна 
информация.
2. Описание на поръчката: естество и 
обхват на строителството, 
естество и количество или стойност 
на доставките, естество и обхват на 
услугите. Когато концесията е 
разделена на обособени позиции, тази 
информация се предоставя за всяка 
обособена позиция.
3. Референтен(ни) номер(а) съгласно 
СРV номенклатурата.
4. Вид на възлагащия орган или 
възложителя и основен предмет на 
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дейност.
5. Дата на решението или решенията 
за възлагане на концесия;
6. За всяко възлагане – наименование, 
адрес включително код по NUTS, 
номер на телефон, телефакс, 
електронна поща и адрес в интернет 
на икономическите оператори, на 
които е възложена концесията.
7. Стойност и основни финансови 
условия на възлагането, включително 
такси и цени.
8. Подробен метод за изчисление на 
прогнозната обща стойност на 
концесията в съответствие с член 6.

Or. en

Изменение 979
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Приложение VІ – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Стойност и основни финансови 
условия на възлагането, включително 
такси и цени.

заличава се

Or. de

Обосновка

Опростяване на правилата за възлагане на концесия; освен това тази разпоредба 
противоречи на изискването за запазване на търговската тайна.

Изменение 980
Heide Rühle

Предложение за директива
Приложение VІІ
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение VII заличава се
[...]

Or. en

Изменение 981
Heide Rühle

Предложение за директива
Приложение VІІІ

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение VIII заличава се
[...]

Or. en

Изменение 982
Heide Rühle

Предложение за директива
Приложение ІХ – точка 1 – параграф 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Службата зa публикации нa 
Европейския съюз предоставя нa 
възлагащия орган или възложителя 
потвърждението, посочено в член 28, 
параграф 5.

Службата зa публикации нa 
Европейския съюз предоставя нa 
възлагащия орган или възложителя 
потвърждението, посочено в член 28, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 983
Heide Rühle
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Предложение за директива
Приложение ІХ – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Публикуване на допълваща или 
допълнителна информация

заличава се

Възлагащите органи и 
възложителите публикуват в 
интернет спецификациите и 
допълнителната документация в 
тяхната цялост.

Or. en

Изменение 984
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Приложение ІХ – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Публикуване на допълваща или 
допълнителна информация

заличава се

Възлагащите органи и 
възложителите публикуват в 
интернет спецификациите и 
допълнителната документация в 
тяхната цялост.

Or. de

Обосновка

Опростяване на правилата за възлагане на концесия.

Изменение 985
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Приложение ІХ – точка 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Формат и процедури за предаване 
на обявленията по електронен път

заличава се

Определените от Комисията формат 
и процедура за предаване на 
обявленията по електронен път са 
достъпни на интернет адрес: 
http://simap.europa.eu.

Or. de

Обосновка

Опростяване на правилата за възлагане на концесия.

Изменение 986
Heide Rühle

Предложение за директива
Приложение Х

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение X заличава се
[...]

Or. en

Изменение 987
Heide Rühle

Предложение за директива
Приложение Ха (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение Xа
УСЛУГИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 17

Описание на код по CPV
79611000-0; 75200000-8; 75231200-6; 
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75231240-8; от 85000000-9 до 
85323000-9; (с изключение на 
85321000-5 и 85322000-2); 98133100-5 и 
98200000-5/Услуги по здравеопазване, 
социални дейности и свързани услуги;
75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; от 
79995000-5 до 79995200-7; от 
80100000-5 до 80660000-8 (с 
изключение на 80533000-9, 80533100-0, 
80533200-1); от 92000000-1 до 
92700000-8 (с изключение на 92230000-
2, 92231000-9, 92232000-
6)/Административни образователни, 
здравни и културни услуги;
75300000-9/Услуги по задължително 
обществено осигуряване;
75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 
75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 
75320000-5, 75330000-8, 75340000-
1/Услуги по задължително 
обществено осигуряване, свързани със 
социална защита;
98000000-3; 55521100-9/Други 
обществени, социални и персонални 
услуги;
98120000-0/Услуги на синдикални 
организации;
98131000-0/Услуги на религиозни 
организации;
от 61000000-5 до 61530000-9; от 
63370000-3 до 63372000-7/Воден 
транспорт;
62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 
62450000-1; от 63000000-9 до 
63600000-5 (с изключение на 63370000-
3, 63371000-0, 63372000-7); 74322000-2, 
93610000-7/Допълнителни и 
спомагателни транспортни услуги
от 74500000-4 до 74540000-6 (с 
изключение на 74511000-4); от 
95000000-2 до 95140000-5/Услуги, 
свързани с наемане на работна ръка и 
осигуряване на персонал;
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от 74600000-5 до 74620000-1/Услуги по 
разследване и осигуряване на 
безопасност, без услуги, свързани с 
блиндирани превозни средства;
от 74875000-3 до 74875200-5 и от 
92000000-1 до 92622000-7 (с 
изключение на 92230000-2)/Услуги в 
областта на отдиха, културата и 
спорта.

Or. en

Изменение 988
Heide Rühle

Предложение за директива
Приложение ХІ

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение XI заличава се
СПИСЪК НА 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПОСОЧЕНО 
В ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 3, БУКВА Б)
Права, които са били предоставени 
чрез процедура, при която е била 
осигурена достатъчна публичност, и 
предоставянето на тези права се е 
основавало на обективни критерии, не 
представляват „специални или 
изключителни права“ по смисъла на 
настоящата директива. По-долу са 
изброени процедури, осигуряващи 
достатъчна предварителна 
прозрачност, за издаване на 
разрешения въз основа на други 
законодателни актове на Европейския 
съюз, които не представляват 
„специални и изключителни права“ по 
смисъла на настоящата директива:
а) издаване на разрешение за 
експлоатация на съоръжения за 
природен газ в съответствие с 
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процедурите, залегнали в член 4 от 
Директива 98/30/ЕО.
б) разрешение или покана за 
представяне на оферти за 
строителство на нови мощности за 
производство на електроенергия 
съгласно разпоредбите на Директива 
96/92/ЕО.
в) издаването в съответствие с 
процедурите, предвидени в член 9 от 
Директива 97/67/ЕО, на разрешения 
във връзка с пощенска услуга, която не 
е и няма да бъде запазена за 
доставчици на универсална услуга.
г) процедура за издаване на разрешение 
за извършване на дейност, включваща 
експлоатация на въглеводороди в 
съответствие с Директива 94/22/ЕО.
д) поръчки за обществени услуги по 
смисъла на Регламент (ЕО) 
№ 1370/2007, които са били 
възложени чрез конкурентна тръжна 
процедура в съответствие с член 5, 
параграф 3 от него.

Or. en

Изменение 989
Heide Rühle

Предложение за директива
Приложение ХІІ

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение XІI заличава се
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 
УСТРОЙСТВАТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА 
ОФЕРТИ И ЗАЯВЛЕНИЯ ПО 
ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ
1. Устройствата за приемане на 
оферти и заявления по електронен 
път трябва най-малкото да 
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гарантират чрез технически 
средства и подходящи процедури, че:
а) точните дати и часове на 
получаване на оферти и заявления 
могат да бъдат определяни точно;
а) може да бъде гарантирано в 
достатъчна степен, че преди 
предвидения срок никой не може да 
има достъп до данните, изпратени 
съгласно тези изисквания;
б) ако тази забрана за достъп бъде 
нарушена, може да бъде гарантирано 
в достатъчна степен, че 
нарушението може лесно да бъде 
установено;
в) само оправомощени лица могат да 
определят или променят датите за 
отварянето на получените данни;
г) на различните етапи от 
процедурата по възлагане на концесия, 
достъпът до всички предоставени 
данни или до части от тях е 
възможен единствено при 
едновременно действие на 
оправомощени лица;
д) едновременното действие на 
оправомощени лица трябва да може 
да даде достъп до предадените данни 
едва след определената дата;
е) данните, които сa получени и 
отворени в съответствие с тези 
изисквания, следвa дa останат 
достъпни единствено зa лицa, които 
сa оправомощени дa се запознаят с 
тях, и
ж) удостоверяването на офертите 
трябва да отговаря на изискванията, 
определени в настоящото 
приложение.

Or. en
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Изменение 990
Heide Rühle

Предложение за директива
Приложение ХІІІ

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение XIII заличава се
ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА 
СЕ СЪДЪРЖА В ОБЯВЛЕНИЯТА НА 
ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
ВЪВ ВРЪЗКА С КОНЦЕСИИТЕ ЗА 
СОЦИАЛНИ И ДРУГИ 
СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ
(по смисъла на член 26, параграф 3)
1. Наименование, идентификационен 
номер (когато е предвидено в 
националното законодателство), 
адрес, включително код по NUTS, 
телефон, телефакс, електронна поща 
и адрес в интернет на възлагащия 
орган или възложителя, а ако е 
различен – на службата, от която 
може да бъде получена допълнителна 
информация.
2. Когато е целесъобразно, електронна 
поща или адрес в интернет, на който 
ще бъдат на разположение 
спецификациите и всички 
подкрепящи документи.
3. Вид на възлагащия орган или 
възложителя и основен предмет на 
дейност.
4. Референтен(ни) номер(а) съгласно 
СРV номенклатурата; когато 
поръчката е разделена на обособени 
позиции, тази информация се 
предоставя за всяка обособена 
позиция.
5. Код по NUTS за основното място 
на доставка или изпълнение в случая 
на концесии за услуги.
6. Описание на услугите и по 
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целесъобразност на свързаните с тях 
строителство и доставки, които 
трябва да бъдат осигурени.
7. Прогнозна обща стойност на 
концесията(ите); когато концесията 
е разделена на обособени позиции, 
тази информация се предоставя за 
всяка обособена позиция.
8. Условия за участие
9. Когато е целесъобразно, 
срока(овете) за уведомяване на 
възлагащия орган или възложителя за 
намерението за участие.
10. Когато е целесъобразно, кратко 
описание на основните особености на 
процедурата по възлагане, които 
трябва да бъде приложена.
11. Всяка друга информация, която е 
от значение.

Or. en


