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Изменение 10
Henri Weber

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Обществените поръчки играят 
ключова роля в стратегията „Европа 
2020“ като един от пазарните 
инструменти, които трябва да се 
използват за постигане на интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж и 
едновременно с това за гарантиране на 
най-ефективното използване на 
публичните средства. За тази цел 
текущите правила за възлагане на 
обществени поръчки съгласно 
Директива 2004/17/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 31 март 2004 
година относно координиране на 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки от възложители, 
извършващи дейност във 
водоснабдяването, енергетиката, 
транспорта и пощенските услуги, и 
Директива 2004/18/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 31 март 2004 
година относно координирането на 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки за строителство, 
услуги и доставки трябва да се 
ревизират и модернизират, за да се 
повиши ефективността на публичните 
разходи, да се улесни по-специално 
участието на малките и средните 
предприятия в обществените поръчки и 
да се разреши на възложителите да 
използват по-добре обществените 
поръчки в подкрепа на общи 
обществени цели. Налице е също така 
необходимост от изясняване на 
основните понятия за осигуряване на 
по-голяма правна сигурност и за 
включване на определени аспекти на 
съотносимата утвърдена практика на 

(4) Обществените поръчки играят 
ключова роля в стратегията „Европа 
2020“ като един от пазарните 
инструменти, които трябва да се 
използват за постигане на интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж и 
едновременно с това за гарантиране на 
най-ефективното използване на 
публичните средства. За тази цел 
текущите правила за възлагане на 
обществени поръчки съгласно 
Директива 2004/17/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 31 март 2004 
година относно координиране на 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки от възложители, 
извършващи дейност във 
водоснабдяването, енергетиката, 
транспорта и пощенските услуги, и 
Директива 2004/18/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 31 март 2004 
година относно координирането на 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки за строителство, 
услуги и доставки трябва да се 
ревизират и модернизират, за да се 
разреши на възложителите да 
използват обществените поръчки по 
най-добрия начин в подкрепа на 
устойчивото развитие и 
постигането на високите общи 
социални цели и по този начин да се
повиши ефективността на публичните 
разходи, като същевременно се 
гарантира възможно най-добър 
резултат от гледна точка на 
разходите и ползите и се улесни по-
специално участието на малките и 
средните предприятия в обществените 
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Съда на Европейския съюз. поръчки. Също така е необходимо
опростяване на правилата на Съюза 
относно обществените поръчки, по-
специално по отношение на 
прилагания метод за постигане на
целите за устойчивост, които следва
да бъдат включени в политиката в 
областта на обществените поръчки, 
и изясняване на основните понятия за 
осигуряване на по-голяма правна 
сигурност и за включване на определени 
аспекти на съотносимата утвърдена 
практика на Съда на Европейския съюз.

Or. fr

Изменение 11
Fiona Hall

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Обществените поръчки играят 
ключова роля в стратегията „Европа 
2020“ като един от пазарните 
инструменти, които трябва да се 
използват за постигане на интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж и 
едновременно с това за гарантиране на 
най-ефективното използване на 
публичните средства. За тази цел 
текущите правила за възлагане на 
обществени поръчки съгласно 
Директива 2004/17/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 31 март 2004 
година относно координиране на 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки от възложители, 
извършващи дейност във 
водоснабдяването, енергетиката, 
транспорта и пощенските услуги, и 
Директива 2004/18/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 31 март 2004 
година относно координирането на 

(4) Обществените поръчки играят 
ключова роля в стратегията „Европа 
2020“ като един от пазарните 
инструменти, които трябва да се 
използват за постигане на интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж и 
едновременно с това за гарантиране на 
най-ефективното използване на 
публичните средства. За тази цел 
текущите правила за възлагане на 
обществени поръчки съгласно
Директива 2004/17/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 31 март 2004 
година относно координиране на 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки от възложители, 
извършващи дейност във 
водоснабдяването, енергетиката, 
транспорта и пощенските услуги, и 
Директива 2004/18/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 31 март 2004 
година относно координирането на 
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процедурите за възлагане на 
обществени поръчки за строителство, 
услуги и доставки трябва да се 
ревизират и модернизират, за да се 
повиши ефективността на публичните 
разходи, да се улесни по-специално 
участието на малките и средните 
предприятия в обществените поръчки и 
да се разреши на възложителите да 
използват по-добре обществените 
поръчки в подкрепа на общи 
обществени цели. Налице е също така 
необходимост от изясняване на 
основните понятия за осигуряване на 
по-голяма правна сигурност и за 
включване на определени аспекти на 
съотносимата утвърдена практика на 
Съда на Европейския съюз.

процедурите за възлагане на 
обществени поръчки за строителство, 
услуги и доставки трябва да се 
ревизират и модернизират, за да се 
разреши на възложителите да 
използват по-добре обществените 
поръчки в подкрепа на общи 
обществени цели, като по този начин 
се повиши ефективността на 
публичните разходи, като се 
гарантира най-доброто съотношение 
качество-цена, и се улесни по-
специално участието на малките и 
средните предприятия в обществените 
поръчки. Налице е също така 
необходимост от опростяване на 
директивите, по-специално по 
отношение на това как целите за 
устойчивост могат да бъдат 
включени в обществените поръчки, и 
от изясняване на основните понятия за 
осигуряване на по-голяма правна 
сигурност и за включване на определени 
аспекти на съотносимата утвърдена 
практика на Съда на Европейския съюз.

Or. en

Изменение 12
Zigmantas Balčytis

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Обществените поръчки играят 
ключова роля в стратегията „Европа 
2020“ като един от пазарните
инструменти, които трябва да се 
използват за постигане на 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж и едновременно 
с това за гарантиране на най-
ефективното използване на 
публичните средства. За тази цел 

(4) Обществените поръчки играят 
ключова роля в стратегията „Европа 
2020“ като един от пазарните 
инструменти, които трябва да се 
използват за постигане на 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж и едновременно 
с това за гарантиране на най-
ефективното използване на 
публичните средства. За тази цел 
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текущите правила за възлагане на 
обществени поръчки съгласно 
Директива 2004/17/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 31 март 2004 година относно 
координиране на процедурите за 
възлагане на обществени поръчки от 
възложители, извършващи дейност 
във водоснабдяването, енергетиката, 
транспорта и пощенските услуги, и 
Директива 2004/18/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 31 март 2004 година относно 
координирането на процедурите за 
възлагане на обществени поръчки за 
строителство, услуги и доставки 
трябва да се ревизират и 
модернизират, за да се повиши 
ефективността на публичните 
разходи, да се улесни по-специално 
участието на малките и средните 
предприятия в обществените 
поръчки и да се разреши на 
възложителите да използват по-
добре обществените поръчки в 
подкрепа на общи обществени цели.
Налице е също така необходимост от 
изясняване на основните понятия за 
осигуряване на по-голяма правна 
сигурност и за включване на 
определени аспекти на съотносимата 
утвърдена практика на Съда на 
Европейския съюз.

текущите правила за възлагане на 
обществени поръчки съгласно 
Директива 2004/17/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 31 март 2004 година относно 
координиране на процедурите за 
възлагане на обществени поръчки от 
възложители, извършващи дейност 
във водоснабдяването, енергетиката, 
транспорта и пощенските услуги, и 
Директива 2004/18/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 31 март 2004 година относно 
координирането на процедурите за 
възлагане на обществени поръчки за 
строителство, услуги и доставки 
трябва да се ревизират и 
модернизират, за да се повиши 
ефективността на публичните 
разходи, да се улесни по-специално 
участието на малките и средните 
предприятия в обществените 
поръчки и да се разреши на 
възложителите да използват по-
добре обществените поръчки в 
подкрепа на устойчивото развитие 
и други общи обществени цели като 
се гарантира най-добрия резултат 
по отношение на съотношението 
разходи – ползи. Налице е също така 
необходимост от опростяване на 
правилата на Съюза относно 
обществените поръчки, по-
специално по отношение на 
прилагания метод за постигане на 
целите за устойчивост, които 
следва да бъдат включени в 
политиката в областта на
обществените поръчки, и
изясняване на основните понятия за 
осигуряване на по-голяма правна 
сигурност и за включване на 
определени аспекти на съотносимата 
утвърдена практика на Съда на 
Европейския съюз.

Or. lt
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Изменение 13
Henri Weber

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) По силата на член 11 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
изискванията за защита на околната 
среда трябва да бъдат включени в 
определянето и изпълнението на 
политиките и действията на Съюза, по-
специално за да се насърчи устойчивото 
развитие. Настоящата директива 
разяснява по какъв начин 
възложителите могат да допринесат
за защитата на околната среда и 
насърчаването на устойчивото развитие,
като същевременно осигурят най-добро 
съотношение качество-цена за своите 
поръчки.

(5) По силата на членове 9, 10 и 11 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, изискванията за 
защита на околната среда и понятията 
за „социално устойчив“ 
производствен процес трябва да бъдат 
включени в определянето и 
изпълнението на политиките и 
действията на Съюза, по-специално за 
да се насърчи устойчивото развитие и 
да се гарантира, по цялата 
снабдителна верига, зачитането на 
здравето и обществената сигурност, 
както и зачитането на социалните 
стандарти и стандартите на 
националното и европейско 
законодателство в областта на 
трудовото право. Настоящата 
директива разяснява по какъв начин 
възлагащите органи допринасят за 
защитата на околната среда и 
насърчаването на устойчивото развитие 
и използват свободата, която им е 
предоставена, като избират 
техническите спецификации и 
критериите за възлагане, които са 
най-подходящи за възлагането на 
обществени поръчки при социално 
устойчиви условия, като същевременно
осигуряват връзката с предмета на 
поръчката и най-добро съотношение 
качество-цена.

Or. fr
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Изменение 14
Zigmantas Balčytis

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) По силата на член 11 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз изискванията за 
защита на околната среда трябва да 
бъдат включени в определянето и 
изпълнението на политиките и 
действията на Съюза, по-специално 
за да се насърчи устойчивото 
развитие. Настоящата директива 
разяснява по какъв начин 
възложителите могат да допринесат 
за защитата на околната среда и 
насърчаването на устойчивото 
развитие, като същевременно 
осигурят най-добро съотношение 
качество-цена за своите поръчки.

(5) По силата на членове 9, 10 и 11 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз изискванията за 
защита на околната среда и 
понятието за социално устойчив 
производствен процес трябва да 
бъдат включени в определянето и 
изпълнението на политиките и 
действията на Съюза, по-специално 
за да се насърчи устойчивото 
развитие и да се гарантира 
зачитането на здравето и 
обществената сигурност, както и 
зачитането на социалните 
стандарти и стандартите на 
националното законодателство и 
законодателството на Съюза в 
областта на трудовото право.
Настоящата директива разяснява по 
какъв начин възложителите би 
трябвало да допринесат за защитата 
на околната среда и насърчаването 
на устойчивото развитие и как те 
биха могли да използват 
свободата, която им е 
предоставена, за да избират 
техническите спецификации и 
критериите за възлагане, целящи 
възлагане на обществени поръчки
при социално устойчиви условия, 
като същевременно осигурят най-
добро съотношение качество-цена за 
своите поръчки.

Or. lt

Изменение 15
Tiziano Motti, Ivo Belet
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Предложение за директива
Съображение 10a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Освен това е необходимо да се 
изключат обществените поръчки за
пощенски услуги и услуги, различни от 
пощенските услуги, тъй като е добре 
установено, че този сектор е 
подложен на такъв конкурентен 
натиск, че дисциплината по 
отношение на обществените 
поръчки, наложена от правилата на 
Съюза за възлагането им, вече не е 
необходима.

Or. en

Обосновка

As a result of the liberalisation process in the postal sector, the introduction of fully-fledged 
sector-specific regulation and the evolution of the market, it is no longer necessary to 
regulate purchases by entities operating in the postal sector. Therefore, the time is ripe to 
exclude postal services and all the more so “other services than postal services”, from the 
scope of the Directive and allow all entities operating in the sector to base their decisions on 
purely economic criteria.Since 1997, the postal sector has been increasingly subject to 
competitive pressure. Three milestones in the EU postal acquis are relevant in this respect: 
the first and the second Postal Directives (97/67/EC and 2002/39/EC respectively), which 
followed the 1992 Green Paper, set in motion the process of a controlled liberalisation and 
gradually opened the postal markets to competition. The third Postal Directive (2008/06/EC) 
abolished all exclusive rights in the postal sector and set 31st December 2010 as the deadline 
for full market opening for the majority of Member States (in fact, 95% of the EU postal 
markets in terms of volumes) and 31st December 2012 for the remaining Member States.

Изменение 16
Henri Weber

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Неправомерните действия на 
участниците в процедура за обществена 

(13) Неправомерните действия на 
участниците в процедура за обществена 



PE491.185v01-00 10/51 AM\904739BG.doc

BG

поръчка, като опитите за неправомерно 
влияние върху процеса на взимане на 
решения или сключване на 
споразумения с други кандидати с цел
манипулиране на резултата от 
процедурата, могат да доведат до 
нарушения на основните принципи на 
правото на Съюза и до сериозни 
изкривявания на конкуренцията. 
Следователно икономическите 
оператори трябва да бъдат задължени 
да подадат клетвена декларация, че не 
участват в подобни неправомерни 
действия, и да бъдат изключени, ако 
тази декларация се окаже невярна.

поръчка, като опитите за неправомерно 
влияние върху процеса на взимане на 
решения или сключване на 
споразумения с други кандидати за
манипулиране на резултата от 
процедурата, както и нарушенията на 
законодателството в областта на 
труда, околната среда и 
общественото здраве, могат да доведат 
до сериозни изкривявания на 
конкуренцията и до нарушения на 
основните принципи на правото на 
Съюза. Следователно икономическите 
оператори са задължени да подадат 
клетвена декларация, че не участват в 
подобни неправомерни действия, и 
следва да бъдат изключени, ако тази 
декларация се окаже невярна.

Or. fr

Изменение 17
Zigmantas Balčytis

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Неправомерните действия на 
участниците в процедура за 
обществена поръчка, като опитите за 
неправомерно влияние върху 
процеса на взимане на решения или 
сключване на споразумения с други 
кандидати с цел манипулиране на 
резултата от процедурата, могат да 
доведат до нарушения на основните 
принципи на правото на Съюза и до 
сериозни изкривявания на 
конкуренцията. Следователно 
икономическите оператори трябва да 
бъдат задължени да подадат 
клетвена декларация, че не участват 
в подобни неправомерни действия, и 
да бъдат изключени, ако тази 

(13) Неправомерните действия на 
участниците в процедура за 
обществена поръчка, като опитите за 
неправомерно влияние върху 
процеса на взимане на решения или 
сключване на споразумения с други 
кандидати с цел манипулиране на 
резултата от процедурата и всички 
действия, извършени в нарушение 
на стандартите в областта на 
труда, защитата на околната 
среда и общественото здраве, 
могат да доведат до нарушения на 
основните принципи на правото на 
Съюза и до сериозни изкривявания 
на конкуренцията. Следователно 
икономическите оператори трябва да 
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декларация се окаже невярна. бъдат задължени да подадат 
клетвена декларация, че не участват 
в подобни неправомерни действия, и 
да бъдат изключени, ако тази 
декларация се окаже невярна.

Or. lt

Изменение 18
Henri Weber

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) С Решение 94/800/ЕО от 22 
декември 1994 година относно 
сключването от името на Европейската 
общност, що се отнася до въпроси от 
нейната компетентност, на 
споразуменията, постигнати на 
Уругвайския кръг на многостранните 
преговори (1986-1994 г.), Съветът 
одобри по-специално Споразумението 
за обществените поръчки на Световната 
търговска организация (наричано по-
долу „Споразумението“). Целта на 
споразумението е да установи
многостранна рамка от балансирани 
права и задължения по отношение на 
обществените поръчки с оглед 
постигане на либерализация и 
разширяване на световната търговия. 
За поръчките, обхванати от 
Споразумението, както и от други 
съответни международни споразумения, 
задължаващи Съюза,  възложителите 
изпълняват задълженията по тези 
споразумения, като прилагат 
настоящата директива към 
икономическите оператори от трети 
държави, подписали споразуменията.

(14) С Решение 94/800/ЕО от 22 
декември 1994 година относно 
сключването от името на Европейската 
общност, що се отнася до въпроси от 
нейната компетентност, на 
споразуменията, постигнати на 
Уругвайския кръг на многостранните 
преговори (1986-1994 г.), Съветът 
одобри по-специално Споразумението 
за обществените поръчки на Световната 
търговска организация (наричано по-
долу „Споразумението“). В тази
многостранна рамка от балансирани 
права и задължения по отношение на 
обществените поръчки, държавите
членки трябва да полагат усилия за
повишаване на равнопоставеността 
между предприятията на Съюза и 
предприятията от трети държави, в 
рамките на вътрешния пазар, за да 
улеснят включването на малките и 
средните предприятия и да 
стимулират заетостта и 
иновациите в Съюза. За поръчките, 
обхванати от Споразумението, както и 
от други съответни международни 
споразумения, задължаващи Съюза,
възложителите изпълняват 
задълженията, налагани по тези 
споразумения, като прилагат 
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настоящата директива към 
икономическите оператори от трети 
държави, подписали споразуменията.

Or. fr

Изменение 19
Zigmantas Balčytis

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) С Решение 94/800/ЕО от 22 
декември 1994 година относно 
сключването от името на 
Европейската общност, що се отнася 
до въпроси от нейната 
компетентност, на споразуменията, 
постигнати на Уругвайския кръг на 
многостранните преговори (1986-
1994 г.), Съветът одобри по-
специално Споразумението за 
обществените поръчки на 
Световната търговска организация 
(наричано по-долу 
„Споразумението“). Целта на 
споразумението е да установи 
многостранна рамка от балансирани 
права и задължения по отношение на 
обществените поръчки с оглед 
постигане на либерализация и 
разширяване на световната търговия. 
За поръчките, обхванати от 
Споразумението, както и от други 
съответни международни 
споразумения, задължаващи Съюза, 
възложителите изпълняват 
задълженията по тези споразумения, 
като прилагат настоящата директива 
към икономическите оператори от 
трети държави, подписали 
споразуменията.

(14) С Решение 94/800/ЕО от 22 
декември 1994 година относно 
сключването от името на 
Европейската общност, що се отнася 
до въпроси от нейната 
компетентност, на споразуменията, 
постигнати на Уругвайския кръг на 
многостранните преговори (1986-
1994 г.), Съветът одобри по-
специално Споразумението за 
обществените поръчки на 
Световната търговска организация 
(наричано по-долу 
„Споразумението“). Целта на 
споразумението е да установи 
многостранна рамка от балансирани 
права и задължения по отношение на 
обществените поръчки, която да 
осигурява равни възможности за 
икономическите оператори от
Съюза и от трети държави да се 
конкурират на равни начала на 
пазарите на Съюза и третите 
държави, с оглед постигане на 
либерализация и разширяване на 
световната търговия. За поръчките, 
обхванати от Споразумението, както 
и от други съответни международни 
споразумения, задължаващи Съюза, 
възложителите изпълняват 
задълженията по тези споразумения, 
като прилагат настоящата директива 
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към икономическите оператори от 
трети държави, подписали 
споразуменията.

Or. lt

Изменение 20
Zigmantas Balčytis

Предложение за директива
Съображение 14a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) Съюзът би имал нужда да 
разполага с ефективен 
инструмент, от една страна, за да 
стимулира зачитането на 
принципа на реципрочност и 
равенство с трети държави, 
които не предоставят равен 
достъп на икономическите 
оператори от Съюза, по-специално 
посредством определянето от 
Комисията на наличието на 
широка реципрочност, и от друга 
страна, да гарантира лоялна 
конкуренция и равнопоставени 
условия за всички;

Or. lt

Изменение 21
Zigmantas Balčytis

Предложение за директива
Съображение 14б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14б) Като се вземе предвид 
необходимостта от насърчаване 
на участието на икономически 
оператори от Съюза в 
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трансгранични обществени 
поръчки, държавите членки 
трябва да транспонират и 
прилагат адекватно и 
своевременно разпоредбите на 
Директивата за услугите;

Or. lt

Изменение 22
Henri Weber

Предложение за директива
Съображение 15a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) Освен това Съюзът трябва да 
разполага с ефективен инструмент, 
от една страна, за да стимулира 
зачитането на принципа на 
реципрочност и равенство с трети 
държави, които не предоставят равен 
достъп на европейските 
икономически оператори, по-
специално посредством определянето 
от Комисията на наличието на 
широка реципрочност, и от друга 
страна, да гарантира лоялна 
конкуренция и равнопоставени 
условия за всички в световен мащаб.

Or. fr

Изменение 23
Fiona Hall

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Електронните средства за 
информация и комуникация могат 

(27) Електронните средства за 
информация и комуникация могат 
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значително да опростят обявяването на 
поръчките и да увеличат ефективността 
и прозрачността на процесите за 
възлагането им. Те трябва да станат 
стандартните средства за комуникация и 
обмен на информация в процедурите за 
обществени поръчки. Употребата на 
електронни средства също води до 
икономия на време. Вследствие на това 
трябва да се предвиди намаляване на 
минималните срокове, когато се 
използват електронни средства, при 
условие обаче че те са съвместими с 
конкретния начин на предаване, 
предвиден на ниво Съюз. Освен това 
електронните средства за информация и 
комуникация, включително адекватните 
функционални технически 
възможности, могат да позволят на 
възлагащите органи да предотвратяват, 
откриват или коригират грешки, 
възникнали при процедурите за 
обществени поръчки.

значително да опростят обявяването на 
поръчките и да увеличат ефективността 
и прозрачността на процесите за 
възлагането им. Те трябва да станат 
стандартните средства за комуникация и 
обмен на информация в процедурите за 
обществени поръчки. Употребата на 
електронни средства също води до 
икономия на време и ресурси. 
Вследствие на това трябва да се 
предвиди намаляване на минималните 
срокове, когато се използват електронни 
средства, при условие обаче че те са 
съвместими с конкретния начин на 
предаване, предвиден на ниво Съюз. 
Освен това електронните средства за 
информация и комуникация, 
включително адекватните 
функционални технически 
възможности, могат да позволят на 
възлагащите органи да предотвратяват, 
откриват или коригират грешки, 
възникнали при процедурите за 
обществени поръчки.

Or. en

Изменение 24
Fiona Hall

Предложение за директива
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) За да се насърчи участието на 
малки и средни предприятия (МСП) в 
пазара на обществените поръчки, трябва 
изрично да се предвиди възможността за 
разделяне на поръчките на обособени 
позиции, без значение дали са 
еднородни, или разнородни. Когато 
поръчките са разделени на обособени 
позиции, възложителите могат 
например, за да запазят конкуренцията 
или за да осигурят стабилно предлагане, 

(38) За да се насърчи участието на 
малки и средни предприятия (МСП) в 
пазара на обществените поръчки, 
държавите членки следва да прилагат 
в пълна степен Ръководството за 
добри практики за облекчаване на 
достъпа на малки и средни 
предприятия до обществени поръчки. 
Освен това трябва изрично да се 
предвиди възможността за разделяне на 
поръчките на обособени позиции, без 
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да ограничат броя на позициите, за 
които един икономически оператор 
може да подава оферти; те могат също 
така да ограничат броя на позициите, 
които могат да бъдат възложени на един 
отделен оферент.

значение дали са еднородни, или 
разнородни. Когато поръчките са 
разделени на обособени позиции, 
възложителите могат например, за да 
запазят конкуренцията или за да 
осигурят стабилно предлагане, да 
ограничат броя на позициите, за които 
един икономически оператор може да 
подава оферти; те могат също така да 
ограничат броя на позициите, които 
могат да бъдат възложени на един 
отделен оферент.

Or. en

Изменение 25
Zigmantas Balčytis

Предложение за директива
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) Поръчките следва да се възлагат 
въз основа на обективни критерии, 
които гарантират съответствие с 
принципите на прозрачност, липса 
на дискриминация и 
равнопоставеност. Тези критерии 
трябва да гарантират, че офертите се 
оценяват в условия на ефективна 
конкуренция, което се отнася и за 
случаите, когато възложителите 
изискват висококачествено 
строителство, доставки и услуги, 
които оптимално отговарят на 
техните потребности. В резултат на 
това възложителите следва да имат 
право да приемат като критерии за 
възлагане или „икономически най-
изгодната оферта“, или „най-ниската 
цена“, като се има предвид, че във 
втория случай те са свободни да 
установяват адекватни стандарти 
за качество чрез технически 
спецификации или условия за 

(43) Поръчките следва да се възлагат 
въз основа на обективни критерии, 
които гарантират съответствие с 
принципите на прозрачност, липса 
на дискриминация и 
равнопоставеност. Тези критерии 
трябва да гарантират, че офертите се 
оценяват в условия на ефективна 
конкуренция, като се гарантира, че
възложителите изискват 
висококачествено строителство, 
доставки и услуги, които оптимално 
отговарят на техните потребности, и 
които включват факторите, 
свързани с критериите за 
социално устойчив производствен 
процес. В резултат на това 
възложителите следва да приемат 
като критерии за възлагане или 
„икономически най-изгодната 
оферта“, или „най-ниската цена“, 
като се има предвид, че във втория 
случай те следва да се позоват на
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изпълнение на поръчката. адекватни стандарти за качество 
чрез технически спецификации или 
условия за изпълнение на поръчката.

Or. lt

Изменение 26
Claude Turmes
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) Поръчките следва да се възлагат въз 
основа на обективни критерии, които 
гарантират съответствие с принципите 
на прозрачност, липса на 
дискриминация и равнопоставеност.
Тези критерии трябва да гарантират, че 
офертите се оценяват в условия на 
ефективна конкуренция, което се отнася 
и за случаите, когато възложителите 
изискват висококачествено 
строителство, доставки и услуги, които 
оптимално отговарят на техните 
потребности. В резултат на това 
възложителите следва да имат право да 
приемат като критерии за възлагане или 
„икономически най-изгодната 
оферта“, или „най-ниската цена“, като 
се има предвид, че във втория случай те 
са свободни да установяват адекватни 
стандарти за качество чрез технически 
спецификации или условия за 
изпълнение на поръчката.

(43) Поръчките следва да се възлагат въз 
основа на обективни критерии, които 
гарантират съответствие с принципите 
на прозрачност, липса на 
дискриминация и равнопоставеност. 
Тези критерии трябва да гарантират, че 
офертите се оценяват в условия на 
ефективна конкуренция, което се отнася 
и за случаите, когато възложителите 
изискват висококачествено 
строителство, доставки и услуги, които 
оптимално отговарят на техните 
потребности. В резултат на това 
възложителите следва да имат право да 
приемат като критерии за възлагане или 
„офертата с най-добро съотношение 
качество-цена“, или „най-ниската цена 
през жизнения цикъл“, като се има 
предвид, че във втория случай те са 
свободни да установяват адекватни 
стандарти за качество чрез технически 
спецификации или условия за 
изпълнение на поръчката.

Or. en

Изменение 27
Claude Turmes
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за директива
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) Когато възложителите решат, че ще 
възлагат поръчка на икономически най-
изгодната оферта, те следва да 
определят критериите за възлагане, въз 
основа на които ще оценяват офертите, 
за да определят коя от тях предлага най-
доброто съотношение качество-цена. 
Определянето на тези критерии зависи 
от предмета на поръчката, тъй като те 
трябва да дадат възможност нивото на 
изпълнение, предложено във всяка 
оферта, да бъде оценено от гледна точка 
на този предмет, както е определен в 
техническите спецификации, както и да 
се прецени съотношението качество-
цена за всяка оферта. Освен това 
избраните критерии за възлагане не 
бива да дават неограничена свобода на 
избор на възложителя, те следва да 
осигуряват възможност за ефективна 
конкуренция и да бъдат съпътствани от 
изисквания, които позволяват 
ефективната проверка на информацията, 
предоставена от оферентите.

(44) Когато възложителите решат, че ще 
възлагат поръчка на офертата с най-
добро съотношение качество-цена, те 
следва да определят критериите за 
възлагане, въз основа на които ще 
оценяват офертите, за да определят коя 
от тях предлага най-доброто 
съотношение качество-цена. 
Определянето на тези критерии зависи 
от предмета на поръчката, тъй като те 
трябва да дадат възможност нивото на 
изпълнение, предложено във всяка 
оферта, да бъде оценено от гледна точка 
на този предмет, както е определен в 
техническите спецификации, както и да 
се прецени съотношението качество-
цена за всяка оферта. Освен това 
избраните критерии за възлагане не 
бива да дават неограничена свобода на 
избор на възложителя, те следва да 
осигуряват възможност за ефективна 
конкуренция и да бъдат съпътствани от 
изисквания, които позволяват 
ефективната проверка на информацията, 
предоставена от оферентите.

Or. en

Изменение 28
Werner Langen

Предложение за директива
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) От изключителна важност е 
напълно да се използва потенциалът 
на обществените поръчки за 
постигане на целите на стратегията 

(45) Следва да има стремеж да се 
използва потенциалът на 
обществените поръчки за постигане 
на целите на стратегията „Европа 
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„Европа 2020“ за устойчив растеж. 
Предвид огромните разлики между 
отделните сектори и пазари обаче не 
би било подходящо да се въвеждат 
общи задължителни изисквания за 
екологични, социални и иновативни 
обществени поръчки. 
Законодателството на Съюза вече е
въвело задължителни изисквания за 
обществените поръчки за постигане 
на определени цели в секторите на 
пътните превозни средства 
(Директива 2009/33/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 23 април 2009 година за 
насърчаването на чисти и 
енергийноефективни пътни превозни 
средства) и офис оборудването 
(Регламент (ЕО) № 106/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 15 януари 2008 година относно 
програма на Общността за 
етикетиране на енергийната 
ефективност на офис оборудване). 
Освен това значително е еволюирало 
определението за общите 
методологии за разходите през 
жизнения цикъл. Ето защо изглежда 
целесъобразно да се продължи по 
същия начин – да се остави на 
законодателството в конкретните 
сектори да установява задължителни 
цели като функция от конкретните 
политики и преобладаващите 
условия в съответния сектор и да 
насърчава развитието и използването 
на европейски подходи за 
определяне на разходите през 
жизнения цикъл като още един 
стимул за използването на 
обществените поръчки в подкрепа на 
устойчивия растеж.

2020“ за устойчив растеж, без да се 
присвояват правомощията на 
възложителите. Предвид 
огромните разлики между отделните 
сектори и пазари обаче не би било 
подходящо да се въвеждат общи 
задължителни изисквания за 
екологични, социални и иновативни 
обществени поръчки. 
Законодателството на Съюза вече е 
въвело задължителни изисквания за 
обществените поръчки за постигане 
на определени цели в секторите на 
пътните превозни средства 
(Директива 2009/33/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 23 април 2009 година за 
насърчаването на чисти и 
енергийноефективни пътни превозни 
средства) и офис оборудването 
(Регламент (ЕО) № 106/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 15 януари 2008 година относно 
програма на Общността за 
етикетиране на енергийната 
ефективност на офис оборудване). 
Освен това значително е еволюирало 
определението за общите 
методологии за разходите през 
жизнения цикъл. Ето защо изглежда 
целесъобразно да се продължи по 
същия начин – да се остави на 
законодателството в конкретните 
сектори да установява задължителни 
цели като функция от конкретните 
политики и преобладаващите 
условия в съответния сектор и да 
насърчава развитието и използването 
на европейски подходи за 
определяне на разходите през 
жизнения цикъл като още един 
стимул за използването на 
обществените поръчки в подкрепа на 
устойчивия растеж.

Or. de
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Изменение 29
Claude Turmes
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) Тези мерки в конкретните сектори 
следва да се допълнят с адаптиране на 
директивите за обществените поръчки, 
даващи право на възложителите да 
преследват целите на стратегията 
„Европа 2020“ в своите стратегии за 
покупки. Следователно трябва да стане 
ясно, че възложителите могат да 
определят икономически най-
изгодната оферта и най-ниската цена, 
като използват подход за оценка на 
разходите за целия жизнен цикъл, ако 
използваната методология е утвърдена 
по обективен и недискриминационен 
начин и е достъпна за всички 
заинтересовани страни. Понятието за 
оценка на разходите за целия жизнен 
цикъл включва всички разходи в 
рамките на целия жизнен цикъл на 
строителството, доставките или 
услугите, както техните вътрешни 
разходи (като тези за разработка, 
производство, експлоатация, поддръжка 
и депониране в края на жизнения 
цикъл), така и техните външни разходи, 
стига те да могат да се остойностяват и 
следят. Общи методологии трябва да се 
разработят на ниво Съюз за изчисляване 
на разходите за целия жизнен цикъл за 
определени категории доставки или 
услуги; когато такава методология бъде 
разработена, нейното използване следва 
да стане задължително.

(46) Тези мерки в конкретните сектори 
следва да се допълнят с адаптиране на 
директивите за обществените поръчки, 
даващи право на възложителите да 
преследват целите на стратегията 
„Европа 2020“ в своите стратегии за 
покупки. Следователно трябва да стане 
ясно, че възложителите могат да 
определят офертата с най-добро 
съотношение качество-цена и най-
ниската цена при подхода за оценка на 
разходите за целия жизнен цикъл, ако 
използваната методология е утвърдена 
по обективен и недискриминационен 
начин и е достъпна за всички 
заинтересовани страни. Понятието за 
оценка на разходите за целия жизнен 
цикъл включва всички разходи в 
рамките на целия жизнен цикъл на 
строителството, доставките или 
услугите, както техните вътрешни 
разходи (като тези за разработка, 
производство, експлоатация, поддръжка 
и депониране в края на жизнения 
цикъл), така и техните външни разходи, 
стига те да могат да се остойностяват и 
следят. Общи методологии трябва да се 
разработят на ниво Съюз за изчисляване 
на разходите за целия жизнен цикъл за 
определени категории доставки или 
услуги; когато такава методология бъде 
разработена, нейното използване следва 
да стане задължително.

Or. en
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Изменение 30
Claude Turmes
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(22) „Жизнен цикъл“ означава всички 
последователни и/или взаимосвързани 
стадии, в това число производство, 
транспорт, употреба и поддръжка, в 
целия период на съществуване на 
продукта или строежа или на 
предоставяне на услугата, от 
придобиването на суровината или 
генерирането на ресурсите, 
използваните видове енергия и 
енергийната и ресурсната 
ефективност се подобряват на всички 
етапи от цикъла, до депонирането, 
разчистването и финализирането със 
специално отношение към 
социалните и работните условия и 
опазването на околната среда 
съгласно принципите на 
устойчивост;

Or. en

Изменение 31
Henri Weber

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) „Жизнен цикъл“ означава всички 
последователни и/или взаимосвързани 
стадии, в това число производство, 
транспорт, употреба и поддръжка, в 
целия период на съществуване на 
продукта или строежа или на 
предоставяне на услугата, от 

(22) „Жизнен цикъл“ означава всички 
последователни и/или взаимосвързани 
стадии, в това число производство и 
локализиране на производството, 
транспорт, употреба и поддръжка, в 
целия период на съществуване на 
продукта или строежа или на 



PE491.185v01-00 22/51 AM\904739BG.doc

BG

придобиването на суровината или 
генерирането на ресурсите до 
депонирането, разчистването и 
финализирането;

предоставяне на услугата, от 
придобиването на суровината или 
генерирането на ресурсите до 
депонирането, разчистването и 
финализирането;

Or. fr

Изменение 32
Henri Weber

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 22a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22а) „социално устойчив 
производствен процес“ означава 
производствен процес, при който 
строителството, услугите или 
доставките се извършват в 
съответствие със законите, 
правилата и стандартите, които 
уреждат здравето, безопасността, 
социалното право, както и трудовото 
право, по-специално по отношение на 
принципа на равно третиране на 
работното място. Принципът на 
равно третиране на работното 
място определя спазването на 
съответните условия на труд, по-
специално законите, правилата и 
стандартите, които уреждат 
здравето, безопасността, социалното 
право, както и трудовото право, във 
вида, в който са определени в 
националното законодателство и 
законодателството на Съюза, както 
и в колективните споразумения, 
които са за прилагане на мястото на 
извършване на строителството, 
услугите или доставките;

Or. fr
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Изменение 33
Patrizia Toia

Предложение за директива
Article 7 – параграф 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) управлението на услугите, 
засегнати при събирането, 
отвеждането и пречистването на 
отпадни води;

Or. it

Изменение 34
Tiziano Motti, Ivo Belet

Предложение за директива
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Обосновка

As a result of the liberalisation process in the postal sector, the introduction of fully-fledged 
sector-specific regulation and the evolution of the market, it is no longer necessary to 
regulate purchases by entities operating in the postal sector. Therefore, the time is ripe to 
exclude postal services and all the more so “other services than postal services”, from the 
scope of the Directive and allow all entities operating in the sector to base their decisions on 
purely economic criteria. Furthermore, as the experience with the application of Article 30 
procedure shows, an increasing number of postal services are already excluded from the 
scope of application of the Utilities Directive. Directive. This was the case for a number of 
markets in Denmark, Finland, Italy, Sweden, Austria and Hungary.

Изменение 35
Werner Langen

Предложение за директива
Член 12a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12а
12а. При възлагането на 
обществени поръчки, които не са 
обхванати от настоящата 
директива поради своята
стойност, националните 
възложители се задължават да 
спазват принципите на равно 
третиране, недискриминация и 
прозрачност.

Or. de

Изменение 36
Henri Weber

Предложение за директива
Член 14a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14а
Реципрочност

Конкретното прилагане на 
Споразумението за обществените 
поръчки в законодателната рамка на 
Съюза относно обществените 
поръчки предполага предварителна 
оценка на правилното прилагане на 
принципа на широка реципрочност 
при отварянето на пазарите между 
Съюза и третите държави, 
подписали споразумението. Оценката 
на наличието на широка 
реципрочност се отнася също така до 
трети държави, които не са страни 
по Споразумението за обществените 
поръчки, но имат достъп до пазара.

Or. fr
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Изменение 37
Jan Březina

Предложение за директива
Член 22 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) към поръчки за услуги, при 
условие че поне 80 % от средния 
общ оборот на свързаното 
предприятие по отношение на 
услугите по принцип за 
предходните три години произтича 
от доставянето на услуги за 
предприятия, с които то е свързано;

a) към поръчки за услуги, при 
условие че поне 80 % от средния 
общ оборот на свързаното 
предприятие по отношение на
съответните услуги за
предходните три години произтича 
от доставянето на услуги за 
предприятия, с които то е свързано;

Or. cs

Обосновка

V případě, že by byl doažený obrat posuzován ve vztahu k obecným(celkovým)obratům 
dodávek, služeb či stavebních prací a nikoli příslušných dodávek, služeb a stavebních prací, 
které jsou předmětem konkrétní veřejné zakázky zadávané přidružené osobě sektorovým 
zadavatelem, mohlo by docházet k situaci, že je splněn obecný dosažený obrat pomocí 
naprosto odlišných zakázek, které nemají žádnou souvislost či obdobnost k zadávané 
VZ.Navrhovaná úprava tak reflektuje smysl celého tohoto institutu spočívající v zadávání VZ 
sektorovými zadavateli přidruženým osobám, které již realizovaly v minulosti pro sektorového 
zadavatele obdobné zakázky či jsou za účelem realizace těchto VZ založeny či je jejich 
působnost na tyto VZ rozšířena. Je vhodné vyloučit určité zakázky na služby, dodávky a 
stavební práce zadávané přidruženému podniku, jehož hlavní činností je poskytování takových 
služeb, dodávek nebo stavebních prací skupině, jejíž je součástí a nikoli jejich nabízení na 
trhu.

Изменение 38
Jan Březina

Предложение за директива
Член 22 – параграф 4 – буква b

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) към поръчки за доставки, при 
условие че поне 80 % от средния 
общ оборот на свързаното 
предприятие по отношение на 

б) към поръчки за доставки, при 
условие че поне 80 % от средния 
общ оборот на свързаното 
предприятие по отношение на 
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доставките по принцип за 
предходните три години произтича 
от доставянето на услуги за 
предприятия, с които то е свързано;

съответните доставки за
предходните три години произтича 
от доставянето на услуги за 
предприятия, с които то е свързано;

Or. cs

Обосновка

V případě, že by byl doažený obrat posuzován ve vztahu k obecným (celkovým) obratům 
dodávek, služeb či stavebních prací a nikoli příslušných dodávek, služeb a stavebních prací, 
které jsou předmětem konkrétní veřejné zakázky zadávané přidružené osobě sektorovým 
zadavatelem, mohlo by docházet k situaci, že je splněn obecný dosažený obrat pomocí 
naprosto odlišných zakázek, které nemají žádnou souvislost či obdobnost k zadávané 
VZ.Navrhovaná úprava tak reflektuje smysl celého tohoto institutu spočívající v zadávání VZ 
sektorovými zadavateli přidruženým osobám, které již realizovaly v minulosti pro sektorového 
zadavatele obdobné zakázky či jsou za účelem realizace těchto VZ založeny či je jejich 
působnost na tyto VZ rozšířena.Je vhodné vyloučit určité zakázky na služby, dodávky a 
stavební práce zadávané přidruženému podniku, jehož hlavní činností je poskytování takových 
služeb, dodávek nebo stavebních prací skupině, jejíž je součástí a nikoli jejich nabízení na 
trhu.

Изменение 39
Jan Březina

Предложение за директива
Член 22 – параграф 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) към поръчки за строителство, при 
условие че поне 80 % от средния
общ оборот на свързаното 
предприятие по отношение на 
строителството по принцип за
предходните три години произтича 
от доставянето на услуги за 
предприятия, с които то е свързано;

в) към поръчки за строителство, при 
условие че поне 80 % от средния 
общ оборот на свързаното 
предприятие по отношение на 
съответното строителство за
предходните три години произтича 
от доставянето на услуги за 
предприятия, с които то е свързано;

Or. cs

Обосновка

Ако достигнатият общ оборот се изчислява по отношение на общия оборот по 
отношение на доставките, услугите и строителството по принцип, а не по 
отношение на съответните доставки, услуги или строителство, които са предмет на 
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обществени поръчки, възложени на свързаното лице, съществува риск този общ 
оборот да бъде реализиран благодарение на поръчки без никакво отношение или връзка 
с поръчката, възложена от възлагащия орган.

Изменение 40
Werner Langen

Предложение за директива
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възложителите се отнасят към 
икономическите оператори в 
съответствие с принципите на 
равнопоставеност и липса на 
дискриминация и действат съгласно 
принципите на прозрачност и 
пропорционалност.

Възложителите се отнасят към 
икономическите оператори в 
съответствие с принципите на 
равнопоставеност и липса на 
дискриминация и действат съгласно 
принципите на прозрачност.

Or. de

Изменение 41
Werner Langen

Предложение за директива
Член 40 – параграф 91

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато обстоятелства на 
неотложност, надлежно обосновани 
от възложителите, направят 
сроковете по втора алинея от 
параграф 1 невъзможни, те могат да 
поставят срок, който не трябва да 
бъде по-кратък от 20 дни от датата 
на изпращане на обявлението за
поръчката.

Когато обстоятелства на 
неотложност, надлежно обосновани 
от възложителите, направят 
сроковете по втора алинея от 
параграф 1 невъзможни, те могат да 
поставят срок, който не трябва да 
бъде по-кратък от 25 дни от датата 
на изпращане на обявлението за 
поръчката.

Обстоятелства на неотложност 
могат да доведат до намаляване 
на сроковете единствено ако това 
положение не е предизвикано от 
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възлагащите органи.

Or. de

Изменение 42
Werner Langen

Предложение за директива
Член 40 – параграф 92

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 43
Jan Březina

Предложение за директива
Член 45 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. cs

Обосновка

Предложената продължителност от четири години е прекалено кратка, намалява 
въздействието и евентуалните икономии, извлечени от дългосрочно рамково 
споразумение, в рамките на което офертите на доставчиците като цяло са по-
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изгодни. Една от основните причини за тези разпоредби се намира в желанието за 
постигане на максимална ефективност на разходите на възлагащите органи при 
придобиванията. Предложената продължителност е в противоречие с тази цел, тъй 
като най-дългосрочните поръчки са тези, които позволяват да се постигнат най-
изгодните ценови условия.

Изменение 44
Zigmantas Balčytis

Предложение за директива
Член 54 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а) Техническите спецификации, 
при необходимост, могат да 
съдържат също така изисквания 
относно:

Or. lt

Изменение 45
Zigmantas Balčytis

Предложение за директива
Член 54 – параграф 1a – буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) постиженията, включително 
по отношение на равнищата на 
опазване на околната среда и 
климата и по отношение на
прилагането на социално устойчив 
производствен процес;

Or. lt

Изменение 46
Zigmantas Balčytis

Предложение за директива
Член 54 – параграф 1a – буква б) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) характеристиките на жизнения 
цикъл;

Or. lt

Изменение 47
Zigmantas Balčytis

Предложение за директива
Член 54 – параграф 1a – буква в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) социално устойчивия
производствен процес;

Or. lt

Изменение 48
Zigmantas Balčytis

Предложение за директива
Член 54 – параграф 1a – буква г) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) организацията, квалификациите 
и опита на персонала, участващ в 
изпълнението на въпросната 
поръчка.

Or. lt

Изменение 49
Henri Weber

Предложение за директива
Член 54 – параграф 3 – буква вa) (нова)



AM\904739BG.doc 31/51 PE491.185v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) социално устойчивия 
производствен процес;

Or. fr

Изменение 50
Werner Langen

Предложение за директива
Член 54 – параграф 147 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 51
Werner Langen

Предложение за директива
Член 58 – параграф 161 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de
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Изменение 52
Werner Langen

Предложение за директива
Член 58 – параграф 161 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 53
Werner Langen

Предложение за директива
Член 58 – параграф 162

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 54
Henri Weber

Предложение за директива
Член 70 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Възложителите решават да не 
възлагат поръчка на оферента, подал 
най-добрата оферта, когато са 
установили, че той не изпълнява 
задълженията, установени в областта на 
социалното, трудовото или 
екологичното право от 
законодателството на Съюза или 
националното законодателство на 
мястото на извършване на труда, 
услугата или доставката, или от
разпоредбите на международното 
социално или екологично право, 
изброени в приложение XI, или 
задълженията в областта на 
правото върху интелектуална 
собственост.

Or. fr

Изменение 55
Henri Weber

Предложение за директива
Член 70 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Когато такова законодателство 
не е в сила, нарушенията на друго 
законодателство, приложимо за 
оферента и осигуряващо 
еквивалентно равнище на защита, 
представляват също основания за 
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изключване.

Or. fr

Изменение 56
Werner Langen

Предложение за директива
Член 73 – параграф 209 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de
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Изменение 57
Werner Langen

Предложение за директива
Член 73 – параграф 211

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на поръчки за 
строителство, поръчки за услуги и 
операции, свързани с проучване на 
терена и инсталиране в контекста 
на поръчка за доставки, 
възложителите могат да изискват 
определени операции от критично 
значение да бъдат извършени пряко 
от самия оферент или когато 
офертата е подадена от група 
икономически оператори съгласно 
член 30 – от участник в групата.

заличава се

Or. de

Изменение 58
Henri Weber

Предложение за директива
Член 75 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Стандарти за осигуряване на качеството 
и стандарти за екологично управление

Стандарти за осигуряване на качеството 
и стандарти за екологично и социално
управление

Or. fr

Изменение 59
Henri Weber

Предложение за директива
Член 75 – параграф 2а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Възложителите могат да 
изискват представянето на 
сертификати, издадени от
независими органи, които 
удостоверяват, че икономическият 
оператор и евентуалните оференти 
спазват действащите правила и 
стандарти в областта на здравето и 
безопасността, социалното право и 
трудовото право, посочени в 
националното законодателство и 
законодателството на Съюза, както 
и в колективните споразумения, 
приложими на мястото на 
извършване на строителството, 
услугата или доставката.

Or. fr

Изменение 60
Henri Weber

Предложение за директива
Член 75 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При поискване държавите членки 
предоставят на други държави членки в 
съответствие с член 97 всяка 
информация, имаща отношение към 
документите, представени като 
свидетелство за съответствие със 
стандартите за качество и екологично 
управление, посочени в 1 и 2 от 
настоящия член.

3. При поискване държавите членки 
предоставят на други държави членки в 
съответствие с член 97 всяка 
информация, имаща отношение към 
документите, представени като 
свидетелство за съответствие със 
стандартите за качество и екологично 
управление и социалните стандарти, 
посочени в 1 и 2 от настоящия член.

Or. fr

Изменение 61
Claude Turmes
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от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) икономически най-изгодна оферта; a) оферта с най-добро съотношение 
качество-цена;

Or. en

Изменение 62
Claude Turmes
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-ниски разходи. б) най-ниски разходи за целия жизнен 
цикъл.

Or. en

Изменение 63
Claude Turmes
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 76 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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Or. en

Обосновка

Заличава се след промяната в член 76 – параграф 1 – алинея 1 – букви a) и б)

Изменение 64
Fiona Hall

Предложение за директива
Член 76 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Разходите се оценяват посредством 
подход за оценка на ефективността на 
разходите, например при използване на 
подхода за оценка на разходите за целия 
жизнен цикъл, съгласно условията, 
посочени в член 77.

Or. en

Изменение 65
Claude Turmes
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 76 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Офертата с най-добро съотношение 
качество-цена, посочена в параграф 1, 
буква а), от гледна точка на 
възложителя се определя въз основа на 
критерии, свързани с предмета на 
въпросната поръчка.

Or. en
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Изменение 66
Claude Turmes
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Тези критерии включват, освен 
разходите за целия жизнен цикъл, 
посочени в параграф 1, буква б), и други 
критерии, свързани с предмета на 
въпросната поръчка, като:

Or. en

Изменение 67
Claude Turmes
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 68
Henri Weber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) социално устойчив производствен 
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процес;

Or. fr

Изменение 69
Henri Weber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) процес на жизнения цикъл и 
характеристики на жизнения цикъл;

Or. fr

Изменение 70
Claude Turmes
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) въздействието от договора върху 
устойчивото развитие, включително 
на всеки етап от жизнения цикъл. 
Такова въздействие не трябва да бъде 
остойностявано, при условие че 
използваните критерии са в 
съответствие с параграф 4. Сред 
въпросите, които следва да бъдат 
разгледани, са:
a) практика на корпоративната 
социална отговорност на 
изпълнителя;
б) намаляване на CO2 през целия 
жизнен цикъл на продукта.

Or. en
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Обосновка

Contracting entities may refer to all factors directly linked to the production process in the 
technical specifications and in the award criteria, as long as they refer to aspects of the 
production process which are closely related to the specific production or provision of the 
good or service purchased. This excludes requirements that are not directly related to the 
process, but can still have an important impact, such as the general corporate social 
responsibility requirements covering the whole operation of the contractor.For point b) the 
average energy mix in the country of production for the production of the good to be procured 
and for all its different parts and raw material could be evaluated and the better the CO2 
balance the bigger the chances for procurement (example in PV installation procurement).

Изменение 71
Claude Turmes
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 76 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки могат да 
предвидят възлагането на определени 
видове поръчки да става въз основа на 
икономически най-изгодната оферта, 
както е посочено в параграф 1, буква а) 
и в параграф 2.

3. Държавите членки могат да 
предвидят възлагането на определени 
видове поръчки да става въз основа на 
офертата с най-добро съотношение 
качество-цена, както е посочено в 
параграф 1, буква а) и в параграф 2.

Or. en

Изменение 72
Claude Turmes
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 76 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Критериите за възлагане не дават 
неограничена свобода на избор на 
възложителя. Те гарантират 
възможността за ефективна 
конкуренция и са придружени от 

4. Критериите за възлагане не дават 
неограничена свобода на избор на 
възложителя. Използват се следните
критерии за възлагане, за да се 
определи офертата, представляваща 
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изисквания, които позволяват 
представената от оферентите 
информация да се проверява ефективно. 
Възложителите проверяват по 
ефективен начин дали офертите 
отговарят на критериите за възлагане 
въз основа на представените от 
оферентите информация и свидетелства.

офертата с най-добро съотношение 
качество-цена:

a) свързани с предмета;
б) гарантират възможността за 
ефективна конкуренция; и
в) придружени от изисквания, които 
позволяват представената от оферентите 
информация да се проверява ефективно.

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

Or. en

Изменение 73
Henri Weber

Предложение за директива
Член 79 – параграф 3 – буква гa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) спазването на действащите
правила и стандарти в областта на 
здравето и безопасността, 
социалното право и трудовото право, 
установени в националното 
законодателство и 
законодателството на Съюза, както 
и в колективните споразумения, 
които са приложими на мястото на 
извършване на строителството, 
услугата или доставката;

Or. fr
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Изменение 74
Henri Weber

Предложение за директива
Член 79 – параграф 3 – буква гб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) спазване на изискванията в 
областта на възлагането на 
подизпълнители, посочени в член 81.

Or. fr

Изменение 75
Henri Weber

Предложение за директива
Член 79 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Възложителите отхвърлят офертата, 
когато са установили, че стойността Й е 
необичайно ниска, тъй като офертата не 
отговаря на изискванията, установени от 
законодателството на Съюза и 
националното законодателство, 
както и в колективните 
споразумения, които са приложими
на мястото на извършване на 
строителството, услугата или 
доставката, в областта на социалното, 
трудовото или екологичното право, или 
разпоредбите на международното 
социално и екологично право, изброени 
в приложение XIV.

Or. fr

Изменение 76
Henri Weber
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Предложение за директива
Член 81 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 77
Henri Weber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите членки ограничават 
възможността оферент да възлага 
част от строителството, услугите, 
които следва да бъдат извършени, или 
доставките, които следва да бъдат 
изпълнени, до три последователни 
нива на възлагане.

Or. fr

Изменение 78
Werner Langen

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

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

2. Държавите членки могат да 
предвидят, че дължимите плащания 
на подизпълнителя за услугите, 
доставките или строителството, 
предоставени на главния изпълнител 
са изискуеми незабавно, когато и 
доколкото

a) възлагащият орган е 
предоставил услугите си или част 
от тях на главния изпълнител
б) възлагащият орган е приел като 
изцяло предоставени извършените
услуги, доставки или 
строителство, или
в) подизпълнителят е определил 
безуспешно на главния изпълнител 
подходящ срок за предоставяне на 
информация относно 
обстоятелствата, посочени в 
букви а) и б).

Or. de

Изменение 79
Henri Weber

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

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

4. Когато стойността на едно изменение 
може да бъде изразена в парично 
отношение, изменението не се счита за 
съществено по смисъла на параграф 1, 
когато неговата стойност е под 25 % от 
цената на първоначалната поръчка, 
стига изменението да не променя 
общото естество на поръчката.

От друга страна, когато предметът 
на договора може да претърпи 
промени по време на действието на 
договора под въздействието на:
– иновации или значително 
техническо развитие,
– или технически трудности за 
използване и поддръжка, които
налагат интервенция на 
предприемача или доставчика на 
услуги, който извършва 
първоначалната поръчка,
– или необходимостта от
допълнително непредвидено 
строителство, услуги или доставки, 
които не могат технически или 
икономически да бъдат отделени от 
основния договор без значително 
неудобство за възложителя, 
изменението не се счита за 
съществено по смисъла на параграф 1.
Когато се правят няколко 
последователни изменения, стойността 
се изчислява въз основа на съвкупната 
стойност на последователните 
изменения.

Or. fr
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Изменение 80
Jan Březina

Предложение за директива
Член 82 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Когато стойността на едно 
изменение може да бъде изразена в 
парично отношение, изменението не 
се счита за съществено по смисъла 
на параграф 1, когато неговата 
стойност не превишава праговете, 
посочени в член 12, и когато е под 
25 % от цената на първоначалната 
поръчка, стига изменението да не 
променя общото естество на 
поръчката. Когато се правят няколко 
последователни изменения, 
стойността се изчислява въз основа 
на съвкупната стойност на 
последователните изменения.

Or. cs

Обосновка

Nově vložené ustanovení bude v praxi způsobovat problémy při aplikaci ze strany zadavatelů 
veřejných zakázek a přinese i možné zpochybňování uzavíraných smluv ze strany neúspěšných 
uchazečů, a tedy i porušení principu právní jistoty subjektů smluvních vztahů, dojde také ke 
zvýšení počtu námitek, a tím i k průtahům a prodlužování realizace veřejné zakázky.U 
významných investičních projektů by proto z tohoto důvodu mohlo způsobené prodlení 
realizace projektu způsobit velmi vysoké finanční ztráty a prodražení celého projektu. U 
dlouhodobých projektů je prakticky pravidlem úprava předmětu plnění, institut změnových 
řízení, vliv změny legislativy, atd., které by byly zakázány.

Изменение 81
Claude Turmes
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 86а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 86а
Зелени обществени поръчки

1. За да се насърчат продуктите за 
офис оборудване, които са енергийно 
ефективни, субектите, без да засягат 
разпоредбите на националното право 
или правото на Съюза, използват 
изисквания за енергийна 
ефективност, които не са по-малко 
строги от Общите спецификации за 
„Energy Star“, както е определено в 
Регламент (ЕО) № 106/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 15 януари 2008 година, при 
закупуването на продукти за офис 
оборудване.
2. Възложителите, които сключват 
договори за обществени поръчки, 
обхванати от настоящата 
Директива, възлагат поръчки за 
продукти, които са класифицирани в 
най-високия клас енергийна 
ефективност съгласно специфични 
мерки за изпълнение на Директива 
относно енергийните етикети 
(Директива 2010/30/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 19 май 2010 година).
3. В случай, че възложителите 
избират продукти с по-ниска 
енергийна ефективност от 
определената в параграфи 1 и 2, този 
избор се обосновава отделно по 
отношение на разходите за целия 
жизнен цикъл на предмета на 
договора.
4. Когато субектите купуват 
продукти, системи, услуги и сгради, 
държавите членки гарантират, че 
купуват продукти, системи, услуги и 
сгради с висока енергийна 
ефективност, въз основа на анализ на 
пълния жизнен цикъл, както е 
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посочено в член 77. Без да се засягат 
разпоредбите на член 5 от Директива 
относно енергийните етикети, при 
закупуването или отдаването под 
наем на колекция или група продукти, 
системи, услуги или сгради, общата 
енергийна ефективност има 
предимство пред енергийната 
ефективност на отделно закупуване, 
като се вземе предвид техническата 
пригодност и определената употреба.

Or. en

Изменение 82
Werner Langen

Предложение за директива
Член 93

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. de

Изменение 83
Fiona Hall

Предложение за директива
Член 93 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 84
Werner Langen

Предложение за директива
Член 93a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 93a
Комисията ще представи в края на 
2013 г. доклад относно различните 
практики в областта на 
възлагането на обществени 
поръчки, чиято стойност е под 
праговете, определени в член 12, 
по-специално за неприоритетните 
услуги.

Or. de

Изменение 85
Werner Langen

Предложение за директива
Член 103 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията се задължава да прегледа 
икономическите отражения върху 
вътрешния пазар, предизвикани от 
прилагането на праговете, 
установени в член 12, и да докладва 
за това на Европейския парламент и 
Съвета до 30 юни 2017 г.

Комисията се задължава да прегледа 
икономическите отражения върху 
вътрешния пазар, предизвикани от 
прилагането на праговете, 
установени в член 12, и да докладва 
за това на Европейския парламент и 
Съвета до 30 юни 2015 г.

Or. de

Изменение 86
Werner Langen
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Предложение за директива
Приложение 8 – параграф 1 – точка 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de


