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Изменение 26
Kent Johansson

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Възлагането на обществени поръчки 
от или от името на органите на 
държавите членки трябва да спазва 
принципите на Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално тези за свободното 
движение на стоки, свободата за 
установяване и свободата за 
предоставяне на услуги, както и 
произтичащите от тях принципи като 
равнопоставеност, липса на 
дискриминация, взаимно признаване, 
пропорционалност и прозрачност. 
Въпреки това за обществени поръчки 
над определена стойност трябва да се 
изготвят разпоредби, координиращи 
националните процедури за възлагане 
на обществени поръчки, за да се 
гарантира, че тези принципи ще 
действат на практика и обществените 
поръчки ще бъдат отворени за 
конкуренция.

(1) Възлагането на обществени поръчки 
от или от името на органите на 
държавите членки трябва да спазва 
принципите на Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално тези за свободното 
движение на стоки, свободата за 
установяване и свободата за 
предоставяне на услуги, както и 
произтичащите от тях принципи като 
равнопоставеност, липса на 
дискриминация, взаимно признаване, 
пропорционалност и прозрачност. 
Въпреки това за обществени поръчки 
над определена стойност трябва да се 
изготвят разпоредби, координиращи 
националните процедури за възлагане 
на обществени поръчки, за да се 
гарантира, че тези принципи ще 
действат на практика и обществените 
поръчки ще бъдат отворени за 
конкуренция. Това ще изисква висока
степен на гъвкавост на държавите 
членки с оглед насърчаването на 
ефективни и подходящи решения.

Or. en

Изменение 27
Pilar del Castillo Vera

Предложение за директива
Съображение 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Възлагането на обществени поръчки 
от или от името на органите на 
държавите членки трябва да спазва 
принципите на Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално тези за свободното 
движение на стоки, свободата за 
установяване и свободата за 
предоставяне на услуги, както и 
произтичащите от тях принципи като 
равнопоставеност, липса на 
дискриминация, взаимно признаване, 
пропорционалност и прозрачност. 
Въпреки това за обществени поръчки 
над определена стойност трябва да се 
изготвят разпоредби, координиращи 
националните процедури за възлагане 
на обществени поръчки, за да се 
гарантира, че тези принципи ще 
действат на практика и обществените 
поръчки ще бъдат отворени за 
конкуренция.

(1) Възлагането на обществени поръчки 
от или от името на органите на 
държавите членки трябва да спазва 
принципите на Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално тези за свободното 
движение на стоки, свободата за 
установяване и свободата за 
предоставяне на услуги, както и 
произтичащите от тях принципи като 
равнопоставеност, липса на 
дискриминация, взаимно признаване, 
пропорционалност, публичност и 
прозрачност. Въпреки това за 
обществени поръчки над определена 
стойност трябва да се изготвят 
разпоредби, координиращи 
националните процедури за възлагане 
на обществени поръчки, за да се 
гарантира, че тези принципи ще 
действат на практика и обществените 
поръчки ще бъдат отворени за 
конкуренция, като осигуряват винаги 
ефикасно използване на публичните 
средства.

Or. es

Изменение 28
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Възлагането на обществени поръчки 
от или от името на органите на 
държавите членки трябва да спазва 
принципите на Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално тези за свободното 
движение на стоки, свободата за 

(1) Възлагането на обществени поръчки 
от или от името на органите на 
държавите членки трябва да спазва 
принципите на Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално тези за свободното 
движение на стоки, свободата за 
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установяване и свободата за 
предоставяне на услуги, както и 
произтичащите от тях принципи като 
равнопоставеност, липса на 
дискриминация, взаимно признаване, 
пропорционалност и прозрачност. 
Въпреки това за обществени поръчки 
над определена стойност трябва да се 
изготвят разпоредби, координиращи 
националните процедури за възлагане 
на обществени поръчки, за да се 
гарантира, че тези принципи ще 
действат на практика и обществените 
поръчки ще бъдат отворени за 
конкуренция.

установяване и свободата за 
предоставяне на услуги, както и 
произтичащите от тях принципи като 
равнопоставеност, липса на 
дискриминация, взаимно признаване, 
пропорционалност, прозрачност и
публичност. Въпреки това за 
обществени поръчки над определена 
стойност трябва да се изготвят 
разпоредби, координиращи 
националните процедури за възлагане 
на обществени поръчки, за да се 
гарантира, че тези принципи ще 
действат на практика и обществените 
поръчки ще бъдат отворени за 
конкуренция.

Or. en

Изменение 29
Henri Weber

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Обществените поръчки играят 
ключова роля в стратегията „Европа 
2020“ като един от пазарните 
инструменти, които 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 

(2) 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 
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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.

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 обществените 
възложители да използват по най-
добрия начин обществените поръчки 
в подкрепа на устойчивото развитие
и на амбициозните общи обществени 
цели и по този начин да се повиши 
ефективността на публичните разходи,
като същевременно се осигури най-
добър резултат в съотношението 
„разходи-ползи“ и като се улесни по-
специално участието на малките и 
средните предприятия в обществените 
поръчки. Налице е също така 
необходимост от опростяване на 
правилата на Съюза относно 
обществените поръчки, в частност 
по отношение на установения начин 
за постигане на целите за 
устойчивост, които следва да бъдат 
включени в политиката за 
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. fr

Изменение 30
Satu Hassi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Обществените поръчки играят (2) Обществените поръчки играят 
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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
Съда на Европейския съюз.

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 по-добре обществените 
поръчки в подкрепа на устойчивото 
развитие и на други общи дългосрочни 
обществени цели, като по този начин 
се повиши ефективността на 
публичните разходи чрез осигуряване 
на най-добро съотношение качество-
цена, и да се улесни по-специално 
участието на малките и средните 
предприятия в обществените поръчки. 
Налице е също така необходимост от 
опростяване на директивите, по-
конкретно по отношение на начина 
на включване на целите за 
устойчивост 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.
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Or. en

Обосновка

The role of public procurement as a tool for achieving the EU’s 2020 sustainable 
development objectives is crucial. Enabling procurers to make better use of public 
procurement in support of common societal goals, including sustainable development, should 
be understood as contributing to efficient public spending. We should therefore simplify the 
Directive specifically with regard to how sustainability objectives can be incorporated into 
public procurement, hence encourage and enable contracting authorities to incorporate more 
sustainability objectives into their public procurement policies.

Изменение 31
Zigmantas Balčytis

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Обществените поръчки играят 
ключова роля в стратегията „Европа 
2020“ като един от пазарните 
инструменти, които 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 

(2) 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 
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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.

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 по този начин се 
гарантират възможно най-добри 
резултати от гледна точка на 
съотношението разходи-ползи. 
Налице е също така необходимост от 
опростяване на правилата на ЕС 
относно обществените поръчки, по-
специално що се отнася до 
прилагания метод за постигане на 
целите за устойчивост, които трябва 
да бъдат включени в политиката за 
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. lt

Изменение 32
Jens Rohde

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Обществените поръчки играят 
ключова роля в стратегията „Европа 
2020“ като един от пазарните 
инструменти, които 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 

(2) 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 
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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.

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, а именно чрез опростяване на 
процедурите и по този начин еднакво 
намаляване на разходите, както за 
публичните органи, така и за 
предприятията, 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.

Or. en

Обосновка

Основната пречка пред успешните търгове е високата цена, дължаща се на 
текущите тежки административни правила и поради това основната цел на това 
преразглеждане следва да бъде опростяването на процедурите, и по-специално 
осигуряването на възможност на МСП да участват в обществените поръчки.

Изменение 33
Henri Weber
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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 възлагащите 
органи 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 процес на 
производство трябва да бъдат 
включени в определянето и 
изпълнението на политиките и 
действията на Съюза, по-специално за 
да се насърчи устойчивото развитие и за 
да се гарантира по цялата верига на 
доставки гарантирането на 
общественото здраве и сигурност, 
както и зачитането на социалните 
стандарти и националното и 
европейското 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 дискреционните 
правомощия, с които са натоварени, 
като избират техническите 
спецификации и критериите за 
възлагане, които в най-голяма степен 
могат да постигнат социално 
устойчиво възлагане на 
обществените поръчки, като 
същевременно осигуряват връзка с 
предмета на обществената поръчка, 
както и най-добро съотношение 
качество-цена.

Or. fr

Изменение 34
Zigmantas Balčytis
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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 възлагащите органи 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) В съответствие с изискванията на 
членове 9, 10 и 11 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
изискванията за защита на околната 
среда и понятието за социално 
устойчив процес на производство 
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 
общественото здраве и сигурност, 
както и зачитането на социалните 
стандарти и трудовото право на 
държавите членки и на Съюза.
Настоящата директива разяснява по 
какъв начин възлагащите органи могат 
да допринесат за защитата на околната 
среда и насърчаването на устойчивото 
развитие, като същевременно осигурят 
най-добро съотношение качество-цена 
за своите поръчки, и по какъв начин 
могат да използват дискреционните 
правомощия, с които са натоварени, 
за да изберат техническите
спецификации и критериите за 
възлагане с оглед на постигането на 
социално устойчиво възлагане на 
обществените поръчки.

Or. lt

Изменение 35
Satu Hassi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 5
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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 възлагащите 
органи 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 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 възлагащите 
органи могат да допринесат за защитата 
на околната среда и насърчаването на 
устойчивото развитие, като по този 
начин осигурят най-добро съотношение 
качество-цена за своите поръчки.

Or. en

Изменение 36
Satu Hassi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 5a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Възлагащите органи разполагат с 
голяма свобода на избор на 
техническите спецификации, които 
определят доставките, услугите или 
строителството, чието изпълнение 
желаят да възложат. Освен това те 
разполагат с голяма свобода за 
използване както на техническите 
спецификации, така и на критериите 
за възлагане, за да постигнат своите 
цели, включително спецификациите и 
критериите, предназначени за 
постигане на по-голяма устойчивост 
на обществените поръчки. 
Техническите спецификации и 
критериите за възлагане, 
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включително онези, които имат 
отношение към целите на 
устойчивото развитие, трябва да 
бъдат свързани с предмета на 
обществената поръчка. При условие 
че правилото за връзка с предмета е 
изпълнено, настоящата директива 
няма за цел да ограничава 
допълнително видовете съображения, 
които възлагащият орган може да 
излага посредством техническите 
спецификации или критериите за 
възлагане.

Or. en

Обосновка

На възлагащите органи следва да бъде осигурена голяма свобода на избор на 
техническите спецификации и критериите за възлагане, свързани с доставките, 
услугите или строителството, които желаят да възложат. За тази цел 
техническите спецификации и критериите могат да бъдат зададени така, че да 
отразяват целите за устойчивост на възлагащия орган, както и неговите цели за 
функционални поръчки. Обемът и видът на целите за устойчивост, които могат да 
бъдат отразени в техническите спецификации и критериите за възлагане, следва да 
бъдат ограничени до проверката за връзка с предмета.

Изменение 37
Zigmantas Balčytis

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Неправомерните действия на 
участниците в процедура за обществена 
поръчка, като опитите за 
нерегламентирано 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 

(7) Неправомерните действия на 
участниците в процедура за обществена 
поръчка, като опитите за 
нерегламентирано влияние върху 
процеса на взимане на решения или 
сключване на споразумения с други 
кандидати с цел манипулиране на 
резултата от процедурата, както и 
всички действия, които нарушават 
трудовите, екологичните и 
свързаните с общественото здраве 
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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.

норми, могат да доведат до сериозни 
изкривявания на конкуренцията и до 
нарушения на основните принципи на 
правото на Съюза. 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.

Or. lt

Изменение 38
Henri Weber

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Неправомерните действия на 
участниците в процедура за обществена 
поръчка, като опитите за 
нерегламентирано 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.

(7) Неправомерните действия на 
участниците в процедура за обществена 
поръчка, като опитите за 
нерегламентирано влияние върху 
процеса на взимане на решения или 
сключване на споразумения с други 
кандидати с цел манипулиране на 
резултата от процедурата, както и 
нарушенията на законодателството 
в областта на трудовото право, 
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 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.

Or. fr
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Изменение 39
Zigmantas Balčytis

Предложение за директива
Съображение 7a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) С оглед на необходимостта да се 
насърчава участието в процедури за 
възлагане на трансгранични 
обществени поръчки от страна на 
икономически оператори в Съюза, е 
необходимо държавите членки да 
транспонират и прилагат правилно и 
своевременно разпоредбите на 
Директивата за услугите.

Or. lt

Изменение 40
Zigmantas Balčytis

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) 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 

(8) 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, позволяваща 
равен достъп до пазарите на двете 
страни и равни условия на 
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поръчките, обхванати от 
Споразумението, както и от други 
съответни международни споразумения, 
задължаващи Съюза, възлагащите 
органи изпълняват задълженията по 
тези споразумения, като прилагат 
настоящата директива към 
икономическите оператори от трети 
държави, подписали споразуменията.

конкуренция за икономическите 
оператори със седалище в ЕС и за 
тези със седалище в трети 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, възлагащите 
органи изпълняват задълженията по 
тези споразумения, като прилагат 
настоящата директива към 
икономическите оператори от трети 
държави, подписали споразуменията.

Or. lt

Изменение 41
Henri Weber

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) 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, 

(8) 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“).
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задължаващи Съюза, възлагащите 
органи изпълняват задълженията по 
тези споразумения, като прилагат 
настоящата директива към 
икономическите оператори от трети 
държави, подписали споразуменията.

В тази многостранна рамка от 
балансирани права и задължения по 
отношение на обществените поръчки
държавите членки трябва да се 
стремят към постигане на по-голяма 
равнопоставеност между 
предприятията от Съюза и 
предприятията от трети държави в 
рамките на вътрешния пазар, за да се
улесни интеграцията на малките и 
средните предприятия (МСП) и да се 
стимулират заетостта и 
иновациите в рамките на Съюза.
За поръчките, обхванати от 
Споразумението, както и от други 
съответни международни споразумения, 
задължаващи Съюза, възлагащите 
органи изпълняват задълженията по 
тези споразумения, като прилагат 
настоящата директива към 
икономическите оператори от трети 
държави, подписали споразуменията.

Or. fr

Изменение 42
Zigmantas Balčytis

Предложение за директива
Съображение 8a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Съюзът се нуждае от ефективен 
инструмент, от една страна, за да 
насърчава спазването на принципа на 
реципрочност по отношение на 
трети държави, които не 
предоставят еквивалентен достъп за 
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европейските икономически 
оператори, по-специално чрез 
преценяване от страна на Комисията 
на значителната степен на 
реципрочност, и от друга страна, за 
да гарантира лоялна конкуренция и 
равни условия.

Or. lt

Изменение 43
Henri Weber

Предложение за директива
Съображение 9а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Освен това Съюзът има нужда 
от ефективен инструмент, от една 
страна, за да насърчава спазването на 
принципа на реципрочност и 
балансираност по отношение на 
трети държави, които не 
предоставят еквивалентен достъп за 
европейските икономически 
оператори, по-специално чрез 
преценяване от страна на Комисията 
на съществуването на значителна 
степен на реципрочност, и от друга 
страна, за да гарантира лоялна 
конкуренция и равни условия за всички 
в световен мащаб.

Or. fr

Изменение 44
Tiziano Motti

Предложение за директива
Съображение 10a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) Необходимо е да се изключат 
обществените поръчки за пощенски 
услуги и други услуги, различни от 
пощенските, тъй като системно се 
установява, че секторът е подложен 
на такъв конкурентен натиск, че 
дисциплината по отношение на 
поръчките, наложена от правилата 
за възлагане на Съюза, 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. As 
for the telecommunications sector back in 2004, the existence of a transition period for some 
Member States does not affect the conclusion that full competition in the postal sector is 
developing across the EU. In any case, by the entry into force of the new public procurement 
rules, the transition period would be over and full market opening achieved in all the EU 
postal markets.

Изменение 45
Kent Johansson

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Поради специфичното си естество (11) Поради специфичното си естество 
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други категории услуги продължават да 
имат ограничено трансгранично 
измерение, а именно така наречените 
персонални услуги като определени 
социални, здравни и образователни 
услуги. Тези услуги се извършват в 
специфичен контекст, който се 
различава силно в отделните държави 
членки поради различни културни 
традиции. Ето защо по отношение на 
обществените поръчки за тези услуги 
следва да се установи специален режим 
с по-висок праг от 500 000 EUR. 
Персонални услуги със стойности под 
този праг обикновено не представляват 
интерес за доставчиците от други 
държави членки, освен ако няма 
конкретни признаци за противното, като 
например финансираните от Съюза 
трансгранични проекти. Поръчки за 
персонални услуги над този праг трябва 
да са обект на изискванията за 
прозрачност, действащи в рамките на 
целия Съюз. Предвид значението на 
културния контекст и деликатния 
характер на тези услуги, държавите 
членки трябва да имат голяма свобода 
да организират избора на доставчиците 
на услуги по считания от тях за най-
подходящ начин. Правилата на 
настоящата директива отчитат тази 
безусловна необходимост, като налагат 
единствено спазването на основните 
принципи за прозрачност и 
равнопоставеност и гарантират 
възможността възлагащите органи да 
прилагат специални критерии за избора 
на доставчици на услуги като 
критериите, установени в доброволната 
европейска рамка за качеството на 
социалните услуги на Комитета за 
социална закрила на Европейския съюз. 
Държавите членки и/или публичните 
органи продължават да разполагат със 
свободата да извършват тези услуги 
сами или да организират социалните 
услуги по начин, който не включва 
възлагане на обществени поръчки –

други категории услуги продължават да 
имат ограничено трансгранично 
измерение, а именно така наречените 
персонални услуги като определени 
социални, здравни и образователни 
услуги. Тези услуги се извършват в 
специфичен контекст, който се 
различава силно в отделните държави 
членки поради различни културни 
традиции. Ето защо по отношение на 
обществените поръчки за тези услуги 
следва да се установи специален режим 
с по-висок праг от 500 000 EUR. 
Персонални услуги със стойности под 
този праг обикновено не представляват
интерес за доставчиците от други 
държави членки, освен ако няма 
конкретни признаци за противното, като 
например финансираните от Съюза 
трансгранични проекти. Поръчки за 
персонални услуги над този праг трябва 
да са обект на изискванията за 
прозрачност, действащи в рамките на 
целия Съюз. Предвид значението на 
културния контекст и деликатния 
характер на тези услуги, държавите 
членки трябва да имат голяма свобода 
да организират избора на доставчиците 
на услуги по считания от тях за най-
подходящ начин. Правилата на 
настоящата директива отчитат тази 
безусловна необходимост, като налагат 
единствено спазването на основните 
принципи за прозрачност и 
равнопоставеност и гарантират 
възможността възлагащите органи да 
прилагат специални критерии за избора 
на доставчици на услуги като 
критериите, установени в доброволната 
европейска рамка за качеството на 
социалните услуги на Комитета за 
социална закрила на Европейския съюз. 
Държавите членки и/или публичните 
органи продължават да разполагат със 
свободата да извършват тези услуги 
сами или да организират социалните 
услуги по начин, който не включва 
възлагане на обществени поръчки –
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например само финансирайки такива 
услуги или предоставяйки лицензи или 
разрешения на всички икономически 
оператори, отговарящи на условията, 
установени предварително от 
възлагащия орган, без ограничения или 
квоти, стига тази система да гарантира в 
достатъчна степен разгласяването и да 
отговаря на принципите за прозрачност 
и липса на дискриминация.

например само финансирайки такива 
услуги или предоставяйки лицензи или 
разрешения на всички икономически 
оператори, отговарящи на условията, 
установени предварително от 
възлагащия орган, без ограничения или 
квоти, стига тази система да гарантира в 
достатъчна степен разгласяването и да 
отговаря на принципите за прозрачност 
и липса на дискриминация. Като цяло 
следва да бъдат взети предвид 
нуждите и избора на отделните хора 
при закупуване на стоки и услуги, 
предназначени за тяхна употреба.

Or. en

Изменение 46
Jens Rohde

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Поради специфичното си естество 
други категории услуги продължават да 
имат ограничено трансгранично 
измерение, а именно така наречените 
персонални услуги като определени 
социални, здравни и образователни 
услуги. Тези услуги се извършват в 
специфичен контекст, който се 
различава силно в отделните държави 
членки поради различни културни 
традиции. Ето защо по отношение на 
обществените поръчки за тези услуги 
следва да се установи специален режим 
с по-висок праг от 500 000 EUR. 
Персонални услуги със стойности под 
този праг обикновено не представляват 
интерес за доставчиците от други 
държави членки, освен ако няма 
конкретни признаци за противното, като 
например финансираните от Съюза 
трансгранични проекти. Поръчки за 

(11) Поради специфичното си естество 
други категории услуги продължават да 
имат ограничено трансгранично 
измерение, а именно така наречените 
персонални услуги като определени 
социални, здравни и образователни 
услуги. Тези услуги се извършват в 
специфичен контекст, който се 
различава силно в отделните държави 
членки поради различни културни 
традиции. Ето защо по отношение на 
обществените поръчки за тези услуги 
следва да се установи специален режим 
с по-висок праг от 400 000 EUR. 
Персонални услуги със стойности под 
този праг обикновено не представляват 
интерес за доставчиците от други 
държави членки, освен ако няма 
конкретни признаци за противното, като 
например финансираните от Съюза 
трансгранични проекти. Поръчки за 
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персонални услуги над този праг трябва 
да са обект на изискванията за 
прозрачност, действащи в рамките на 
целия Съюз. Предвид значението на 
културния контекст и деликатния 
характер на тези услуги, държавите 
членки трябва да имат голяма свобода 
да организират избора на доставчиците 
на услуги по считания от тях за най-
подходящ начин. Правилата на 
настоящата директива отчитат тази 
безусловна необходимост, като налагат 
единствено спазването на основните 
принципи за прозрачност и 
равнопоставеност и гарантират 
възможността възлагащите органи да 
прилагат специални критерии за избора 
на доставчици на услуги като 
критериите, установени в доброволната 
европейска рамка за качеството на 
социалните услуги на Комитета за 
социална закрила на Европейския съюз. 
Държавите членки и/или публичните 
органи продължават да разполагат със 
свободата да извършват тези услуги 
сами или да организират социалните 
услуги по начин, който не включва 
възлагане на обществени поръчки –
например само финансирайки такива 
услуги или предоставяйки лицензи или 
разрешения на всички икономически 
оператори, отговарящи на условията, 
установени предварително от 
възлагащия орган, без ограничения или 
квоти, стига тази система да гарантира в 
достатъчна степен разгласяването и да 
отговаря на принципите за прозрачност 
и липса на дискриминация.

персонални услуги над този праг трябва 
да са обект на изискванията за 
прозрачност, действащи в рамките на 
целия Съюз. Предвид значението на 
културния контекст и деликатния 
характер на тези услуги, държавите 
членки трябва да имат голяма свобода 
да организират избора на доставчиците 
на услуги по считания от тях за най-
подходящ начин. Правилата на 
настоящата директива отчитат тази 
безусловна необходимост, като налагат 
единствено спазването на основните 
принципи за прозрачност и 
равнопоставеност и гарантират 
възможността възлагащите органи да 
прилагат специални критерии за избора 
на доставчици на услуги като 
критериите, установени в доброволната 
европейска рамка за качеството на 
социалните услуги на Комитета за 
социална закрила на Европейския съюз. 
Държавите членки и/или публичните 
органи продължават да разполагат със 
свободата да извършват тези услуги 
сами или да организират социалните 
услуги по начин, който не включва 
възлагане на обществени поръчки –
например само финансирайки такива 
услуги или предоставяйки лицензи или 
разрешения на всички икономически 
оператори, отговарящи на условията, 
установени предварително от 
възлагащия орган, без ограничения или 
квоти, стига тази система да гарантира в 
достатъчна степен разгласяването и да 
отговаря на принципите за прозрачност 
и липса на дискриминация.

Or. en

Обосновка

Правилата за обществените поръчки са трудни и скъпи за администриране, поради 
което опростяването им е от първостепенно значение. Важна мярка за опростяване 
е прилагането на еднакъв праг за обществени поръчки за доставки и услуги и социални 
услуги, при запазване на процедурните правила поотделно. Това означава повишаване 
на прага за доставки и услуги, способстващо за поръчки с икономически размер, който 
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предоставя истински трансгранични бизнес възможности. Същевременно прагът за 
социални услуги следва да бъде изравнен и по този начин леко да се понижи, за да се 
стимулира единният пазар в тази област.

Изменение 47
András Gyürk, Werner Langen

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Тъй като е предназначена за 
държавите членки, настоящата 
директива не се прилага за обществени 
поръчки, изпълнявани от международни 
организации от тяхно име и за тяхна 
сметка. Въпреки това е необходимо да 
се изясни до каква степен 
настоящата директива трябва да се 
прилага към обществените поръчки, 
регламентирани от конкретни 
международни правила.

(13) Тъй като е предназначена за 
държавите членки, настоящата 
директива не се прилага за обществени 
поръчки, изпълнявани от международни 
организации от тяхно име и за тяхна 
сметка. Въпреки че ЕС има широко 
отворен пазар на обществените 
поръчки, някои трети страни не са 
склонни да отворят своите пазари на 
обществени поръчки за 
международната конкуренция. С цел 
да се прилага принципа на 
реципрочност и да се подобри 
достъпът на икономическите 
оператори на ЕС до пазарите на 
обществени поръчки на трети 
страни, защитени от ограничителни 
мерки за поръчките, следва да бъдат 
въведени специални правила в 
съответствие с COM(2012)0124 / 
2012/0060 (COD).

Or. en

Изменение 48
Jens Rohde

Предложение за директива
Съображение 15
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Налице е повсеместна 
необходимост от допълнителна 
гъвкавост, и по-специално – от по-
широк достъп до процедура за 
възлагане на обществени поръчки с 
възможност за договаряне, както 
изрично е предвидено в 
Споразумението, където 
договарянето е разрешено във всички 
процедури. Освен ако не е предвидено 
друго в законодателството на 
въпросната държава членка, 
възлагащите органи следва да могат 
да използват състезателна процедура 
с договаряне, както е предвидено в 
настоящата директива в различни 
ситуации, при които откритите или 
ограничените процедури без 
договаряне, вероятно не биха довели 
до задоволителни резултати от 
обществените поръчки. Тази 
процедура следва да е придружена от 
адекватни защитни механизми, 
осигуряващи съблюдаването на 
принципите на равнопоставеност и 
прозрачност. Това ще осигури на 
възлагащите органи по-голяма свобода 
на действие при покупката на 
строителство, доставки и услуги, 
пригодени идеално към специфичните 
им потребности. Същевременно това 
би следвало да увеличи и 
трансграничната търговия, тъй като 
оценката сочи, че поръчките, 
възложени при процедура на 
договаряне с предварително обявяване, 
имат особено висока степен на успех 
що се отнася до подадените 
трансгранични оферти.

заличава се

Or. en
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Изменение 49
Jens Rohde

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) По същите причини възлагащите 
органи следва свободно да могат да 
използват състезателния диалог. 
Използването на тази процедура 
значително се увеличи по отношение на 
стойността на поръчките през 
последните години. Тя се оказа полезна 
в случаите, в които възлагащите органи 
не са в състояние да дефинират 
средствата за задоволяване на своите 
потребности или за преценяване на това, 
какво предлага пазарът като технически, 
финансови или правни решения. Такава 
ситуация може да възникне особено при 
новаторски проекти, при изпълнение на 
мащабни интегрирани проекти по 
транспортната инфраструктура, големи 
компютърни мрежи или проекти, 
включващи сложно и структурирано 
финансиране.

(16) Налице е необходимост от 
допълнителна гъвкавост, а 
възлагащите органи, освен ако не е 
предвидено друго в 
законодателството на съответната 
държава членка, следва да могат да 
използват процедурата на 
състезателния диалог в определени и 
специфични ситуации, както е 
предвидено в настоящата директива. 
Използването на тази процедура 
значително се увеличи по отношение на 
стойността на поръчките през 
последните години. Тя се оказа полезна 
в случаите, в които възлагащите органи 
не са в състояние да дефинират 
средствата за задоволяване на своите 
потребности или за преценяване на това, 
какво предлага пазарът като технически, 
финансови или правни решения. Такава 
ситуация може да възникне особено при 
новаторски проекти, при изпълнение на 
мащабни интегрирани проекти по 
транспортната инфраструктура, големи 
компютърни мрежи или проекти, 
включващи сложно и структурирано 
финансиране. Тази процедура следва да 
е придружена от адекватни защитни 
механизми, осигуряващи 
съблюдаването на принципите на 
равнопоставеност и прозрачност. 
Това ще осигури на възлагащите 
органи по-голяма свобода на действие 
при закупуването на строителство, 
доставки и услуги, пригодени напълно
към специфичните им потребности. 
Същевременно това би следвало да 
увеличи и трансграничната търговия, 
тъй като оценката сочи, че 
поръчките, възложени при процедура 
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на договаряне с предварително 
обявяване, имат особено висока 
степен на успех, що се отнася до 
подадените трансгранични оферти.

Or. en

Обосновка

С цел опростяване е по-добре да се слеят състезателната процедура с договаряне и 
състезателният диалог.

Изменение 50
Satu Hassi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Изследванията и иновациите, 
включително екологичните и социални 
иновации, са сред основните двигатели 
на бъдещия растеж и са поставени в 
центъра на Стратегията за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж „Европа 2020“. Публичните 
органи трябва да използват по най-
добрия стратегически начин 
обществените поръчки, за да 
стимулират иновациите. Купуването на 
новаторски стоки и услуги играе 
ключова роля в подобряването на 
ефективността и качеството на 
обществените услуги, като 
същевременно спомага за решаването на 
сериозни социални предизвикателства. 
То допринася за постигането на най-
рентабилно изразходване на публичните 
средства, както и на по-широки 
икономически, екологични и социални 
ползи по отношение на генерирането на 
нови идеи, тяхното превръщане в 
новаторски продукти и услуги и оттам 
насърчаването на устойчив 

(17) Изследванията и иновациите, 
включително екологичните и социални 
иновации, са сред основните двигатели 
на бъдещия растеж и са поставени в 
центъра на Стратегията за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж „Европа 2020“. Публичните 
органи трябва да използват по най-
добрия стратегически начин 
обществените поръчки, за да 
стимулират научноизследователската 
и развойна дейност и иновациите. 
Купуването на научноизследователска 
и развойна дейност и внедряването на 
новаторски стоки и услуги играе 
ключова роля в подобряването на 
ефективността и качеството на 
обществените услуги, като 
същевременно спомага за решаването на 
сериозни социални предизвикателства. 
То допринася за постигането на най-
рентабилно изразходване на публичните 
средства, както и на по-широки 
икономически, екологични и социални 
ползи по отношение на генерирането на 
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икономически растеж. Настоящата 
директива следва да допринесе за по-
лесно възлагане на обществени поръчки 
за иновации и да помогне на държавите 
членки да постигнат целите на 
инициативата „Съюз на иновации“. 
Следователно трябва да се предвиди 
специална процедура за възлагане на 
обществени поръчки, която позволява 
на възлагащите органи да установят 
дългосрочно партньорство за иновации 
с цел разработване и закупуване 
впоследствие на новаторски продукт, 
услуга или строителство, стига те да 
могат да бъдат доставени при 
договорените нива на изпълнение и 
разходи. Партньорството трябва да се 
структурира по начин, осигуряващ 
необходимата „пазарна тяга“, 
стимулираща разработката на 
новаторско решение, без да изземва 
пазара.

нови идеи, тяхното превръщане в 
новаторски продукти и услуги и оттам 
насърчаването на устойчив 
икономически растеж. Директивата
следва да допринесе за по-лесно 
възлагане на обществени поръчки за 
научноизследователска и развойна 
дейност и за новаторски стоки и
услуги и да помогне на държавите 
членки да постигнат целите на 
инициативата „Съюз на иновации“. 
Поради това е уместно да се разяснят 
възможно най-добре възможностите 
за възлагане на обществени поръчки 
за научноизследователска и развойна 
дейност и за новаторски стоки и 
услуги. Следователно трябва да се 
предвиди специална процедура за 
възлагане на обществени поръчки, която 
позволява на възлагащите органи да 
установят дългосрочно партньорство за 
иновации с цел разработване и 
закупуване впоследствие на новаторски 
продукт, услуга или строителство, стига 
те да могат да бъдат доставени при 
договорените нива на изпълнение и 
разходи. Партньорството трябва да се 
структурира по начин, осигуряващ 
необходимата „пазарна тяга“, 
стимулираща разработката на 
новаторско решение, без да изземва 
пазара.

Or. en

Обосновка

Обществените поръчки могат да играят важна роля за насърчаването на научните 
изследвания и иновациите. Поради това директивата следва да бъде по-ясна по 
отношение на използването на обществените поръчки за насърчаване както на 
научноизследователската и развойна дейност, така и на новаторските решения.

Изменение 51
Vicky Ford
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Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Изследванията и иновациите, 
включително екологичните и социални 
иновации, са сред основните двигатели 
на бъдещия растеж и са поставени в 
центъра на Стратегията за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж „Европа 2020“. Публичните 
органи трябва да използват по най-
добрия стратегически начин 
обществените поръчки, за да 
стимулират иновациите. Купуването на 
новаторски стоки и услуги играе 
ключова роля в подобряването на 
ефективността и качеството на 
обществените услуги, като 
същевременно спомага за решаването на 
сериозни социални предизвикателства. 
То допринася за постигането на най-
рентабилно изразходване на публичните 
средства, както и на по-широки 
икономически, екологични и социални 
ползи по отношение на генерирането на 
нови идеи, тяхното превръщане в 
новаторски продукти и услуги и оттам 
насърчаването на устойчив 
икономически растеж. Настоящата 
директива следва да допринесе за по-
лесно възлагане на обществени поръчки 
за иновации и да помогне на държавите 
членки да постигнат целите на 
инициативата „Съюз на иновации“. 
Следователно трябва да се предвиди 
специална процедура за възлагане на 
обществени поръчки, която позволява 
на възлагащите органи да установят 
дългосрочно партньорство за иновации 
с цел разработване и закупуване 
впоследствие на новаторски продукт, 
услуга или строителство, стига те да 
могат да бъдат доставени при 
договорените нива на изпълнение и 
разходи. Партньорството трябва да се 
структурира по начин, осигуряващ 

(17) Изследванията и иновациите, 
включително екологичните и социални 
иновации, са сред основните двигатели 
на бъдещия растеж и са поставени в 
центъра на Стратегията за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж „Европа 2020“. Публичните 
органи трябва да използват по най-
добрия стратегически начин 
обществените поръчки, за да 
стимулират иновациите. Купуването на 
новаторски стоки и услуги играе 
ключова роля в подобряването на 
ефективността и качеството на 
обществените услуги, като 
същевременно спомага за решаването на 
сериозни социални предизвикателства. 
То допринася за постигането на най-
рентабилно изразходване на публичните 
средства, както и на по-широки 
икономически, екологични и социални 
ползи по отношение на генерирането на 
нови идеи, тяхното превръщане в 
новаторски продукти и услуги и оттам 
насърчаването на устойчив 
икономически растеж. Настоящата 
директива следва да допринесе за по-
лесно възлагане на обществени поръчки 
за иновации и да помогне на държавите 
членки да постигнат целите на 
инициативата „Съюз на иновации“, но 
не следва да въвежда задължителни 
квоти за обществените поръчки за 
иновации, тъй като това ще ограничи 
конкуренцията и избора на 
възлагащите органи. Следователно 
трябва да се предвиди специална 
процедура за възлагане на обществени 
поръчки, която позволява на 
възлагащите органи да установят 
дългосрочно партньорство за иновации 
с цел разработване и закупуване 
впоследствие на новаторски продукт, 
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необходимата „пазарна тяга“, 
стимулираща разработката на 
новаторско решение, без да изземва 
пазара.

услуга или строителство, стига те да 
могат да бъдат доставени при 
договорените нива на изпълнение и 
разходи. Партньорството трябва да се 
структурира по начин, осигуряващ 
необходимата „пазарна тяга“, 
стимулираща разработката на 
новаторско решение, без да изземва 
пазара.

Or. en

Изменение 52
Gaston Franco

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Електронните средства за 
информация и комуникация могат 
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 
комуникации, притежаващи подходящи 
функционални възможности, могат да 
позволят на възлагащите органи да 
предотвратяват, откриват и коригират , 
които възникват по време на 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки.

(19) Електронните средства за 
информация и комуникация могат 
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 
комуникации, притежаващи подходящи 
функционални възможности, могат да 
позволят на възлагащите органи да 
предотвратяват, откриват и коригират 
грешки, които възникват по време на 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки. Следва да се 
предвиди разумен срок за 
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дематериализация с цел да се 
предостави на участниците 
необходимото време за обучение.

Or. fr

Изменение 53
Kent Johansson

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Инструментът на рамковите 
споразумения се използва широко и се 
счита за ефективна техника за възлагане 
на обществени поръчки в цяла Европа. 
Поради това следва да се запази в 
голяма степен в сегашния си вид. Някои 
понятия обаче трябва да се изяснят, 
особено условията за използването на 
рамковото споразумение от възлагащи 
органи, които сами по себе си не са 
страна по него.

(21) Инструментът на рамковите 
споразумения се използва широко и се 
счита за ефективна техника за възлагане 
на обществени поръчки в цяла Европа. 
Поради това следва да се запази в 
голяма степен в сегашния си вид. Някои 
понятия обаче трябва да се изяснят, 
особено условията за използването на 
рамковото споразумение от възлагащи 
органи, които сами по себе си не са 
страна по него. Обективните условия 
за определяне на това кой от 
политическите оператори, страна по 
рамковото споразумение, следва да 
изпълни дадена задача, като доставки 
или услуги, предназначени за употреба 
от физически лица, могат, в 
контекста на рамковите 
споразумения, определящи всички 
условия, да включват потребностите 
или избора на въпросните физически 
лица.

Or. en

Изменение 54
Vicky Ford

Предложение за директива
Съображение 26
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Съвместното възлагане на 
обществени поръчки от възлагащи 
органи от различни държави членки 
понастоящем среща специфични правни 
трудности особено във връзка с 
противоречията в националните 
законодателства. Въпреки че Директива 
2004/18/ЕО негласно разрешава 
трансгранични съвместни обществени 
поръчки, на практика няколко 
национални правни системи изрично 
или негласно ги правят несигурни или 
невъзможни от законова гледна точка. 
Възлагащите органи от различни 
държави членки може да имат интерес 
от сътрудничество и съвместно 
възлагане на обществени поръчки, за да 
извлекат максимална полза от 
потенциала на вътрешния пазар по 
отношение на икономиите от мащаба и 
споделянето на ползите и рисковете 
особено за новаторски проекти с по-
висока степен на риск от този, който е 
приемлив за отделен възлагащ орган. 
Следователно трябва да се установят 
нови правила за съвместните 
трансгранични поръчки, които да 
определят приложимото право, за да се 
улесни сътрудничеството между 
възлагащите органи в рамките на целия 
единен пазар. В допълнение възлагащи 
органа от различни държави членки 
могат да формират съвместни 
юридически лица, конституирани 
съгласното националното право или 
правото на Съюза. За такива форми на 
съвместни обществени поръчки следва 
да се установят специфични правила.

(26) Съвместното възлагане на 
обществени поръчки от възлагащи 
органи от различни държави членки 
понастоящем среща специфични правни 
трудности особено във връзка с 
противоречията в националните 
законодателства. Въпреки че Директива 
2004/18/ЕО негласно разрешава 
трансгранични съвместни обществени 
поръчки, на практика няколко 
национални правни системи изрично 
или негласно ги правят несигурни или 
невъзможни от законова гледна точка. 
Възлагащите органи от различни 
държави членки може да имат интерес 
от сътрудничество и съвместно 
възлагане на обществени поръчки, за да 
извлекат максимална полза от 
потенциала на вътрешния пазар по 
отношение на икономиите от мащаба и 
споделянето на ползите и рисковете 
особено за новаторски проекти с по-
висока степен на риск от този, който е 
приемлив за отделен възлагащ орган. 
Следователно трябва да се установят 
нови правила за съвместните 
трансгранични поръчки, които да 
определят приложимото право, за да се 
улесни сътрудничеството между 
възлагащите органи в рамките на целия 
единен пазар. В допълнение възлагащи 
органа от различни държави членки 
могат да формират съвместни 
юридически лица, конституирани 
съгласното националното право или 
правото на Съюза. За такива форми на 
съвместни обществени поръчки следва 
да се установят специфични правила.
Когато е малко вероятно да бъдат 
постигнати трансгранични 
обществени поръчки, възлагащите 
органи следва да могат да се 
отклоняват от европейските правила 
за обществените поръчки в полза на 
по-опростен режим.
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Or. en

Изменение 55
Jens Rohde

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Техническите спецификации, 
изготвяни от възложителите, би 
трябвало да насърчават конкуренцията в 
сферата на обществените поръчки. За 
тази цел трябва да бъде възможно 
подаването на оферти, които отразяват 
разнообразието от технически решения, 
за да се постигне необходимото ниво на 
конкуренция. В този смисъл 
техническите спецификации трябва да 
се изготвят по начин, избягващ 
изкуственото ограничаване на 
конкуренцията с изисквания, които 
облагодетелстват конкретен 
икономически оператор чрез копиране 
на основни характеристики на стоките, 
услугите или строителството, обичайно 
предлагани от него. Изготвянето на 
техническите спецификации по 
отношение на функционалните 
изисквания и изискванията за работните 
характеристики по принцип позволява 
тази цел да бъде постигната по
възможно най-добрия начин и е в полза 
на иновациите. Когато се цитира 
Европейски стандарт или – при липса на 
такъв – национален стандарт, офертите 
с характеристики, равностойни на тези 
стандарти, трябва да се разглеждат от 
възлагащите органи. За да се 
демонстрира равностойността, от 
оферентите може да се изиска 
предоставяне на свидетелства, 
потвърдени от трета страна. Въпреки 
това други подходящи свидетелства 
като техническо досие на производителя 

(27) Техническите спецификации, 
изготвяни от възложителите, би 
трябвало да насърчават конкуренцията в 
сферата на обществените поръчки. За 
тази цел трябва да бъде възможно 
подаването на оферти, които отразяват 
разнообразието от технически решения, 
за да се постигне необходимото ниво на 
конкуренция. В този смисъл целта на
техническите спецификации е да се 
определи функцията, изпълнявана от 
предмета на обществената поръчка, 
и те трябва при всички случаи да се 
изготвят по начин, избягващ 
изкуственото ограничаване на 
конкуренцията с изисквания, които 
облагодетелстват конкретен 
икономически оператор чрез копиране 
на основни характеристики на стоките, 
услугите или строителството, обичайно 
предлагани от него. Изготвянето на 
техническите спецификации по 
отношение на функционалните 
изисквания и изискванията за работните 
характеристики по принцип позволява 
тази цел да бъде постигната по 
възможно най-добрия начин и е в полза 
на иновациите. Когато се цитира 
Европейски стандарт или – при липса на 
такъв – национален стандарт, офертите 
с характеристики, равностойни на тези 
стандарти, трябва да се разглеждат от 
възлагащите органи. За да се 
демонстрира равностойността, от 
оферентите може да се изиска 
предоставяне на свидетелства, 
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също следва да се допускат, когато 
въпросният икономически оператор 
няма достъп до подобни сертификати 
или протоколи от изпитване или няма 
възможност да ги получи в съответните 
срокове.

потвърдени от трета страна. Въпреки 
това други подходящи свидетелства 
като техническо досие на производителя 
също следва да се допускат, когато 
въпросният икономически оператор 
няма достъп до подобни сертификати 
или протоколи от изпитване или няма 
възможност да ги получи в съответните 
срокове.

Or. en

Изменение 56
Jens Rohde

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Възлагащите органи, които желаят 
да закупят строителство, стоки или 
услуги със специфични екологични,
социални или други характеристики, 
трябва да могат да цитират определени 
етикети – например европейския 
екоетикет, (мулти)националните 
екоетикети или всеки друг етикет, стига 
изискванията за етикета да бъдат 
свързани с предмета на поръчката като 
описанието на продукта и неговото 
представяне, включително изискванията 
за опаковане. Освен това е 
изключително важно тези изисквания да 
бъдат изготвени и приети въз основа на 
обективно проверяеми критерии с 
използване на процедура, в която 
заинтересованите страни като 
държавните органи, потребителите, 
производителите, дистрибуторите и 
екологичните организации могат да 
участват, и етикетът да бъде достъпен за 
всички заинтересовани страни.

(28) Възлагащите органи, които желаят 
да закупят строителство, стоки или 
услуги със специфични екологични 
характеристики, трябва да могат да 
цитират определени етикети – например 
европейския екоетикет, 
(мулти)националните екоетикети или 
всеки друг етикет, стига изискванията за 
етикета да бъдат свързани с предмета на 
поръчката като описанието на продукта 
и неговото представяне, включително 
изискванията за опаковане. Освен това е 
изключително важно тези изисквания да 
бъдат изготвени и приети въз основа на 
обективно проверяеми критерии с 
използване на процедура, в която 
заинтересованите страни като 
държавните органи, потребителите, 
производителите, дистрибуторите и 
екологичните организации могат да 
участват, и етикетът да бъде достъпен за 
всички заинтересовани страни.

Or. en
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Обосновка

Екологичните характеристики могат да бъдат включени в договор за възлагане на 
обществена поръчка, защото това може пряко да се свърже с качеството на 
предоставеното строителство, услуга или стока. Социалните характеристики не са 
пряко свързани с предоставеното качество и следователно целите на социалната 
политика следва да се постигат чрез самата нея. Обществените поръчки следва да 
гарантират ефективното използване на парите на данъкоплатците чрез 
икономически най-изгодната оферта.

Изменение 57
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Съображение 29а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29а) Като се има предвид слабото 
участие на малките и средни
предприятия (МСП) в обществените 
поръчки като цяло, и по-специално в 
областта на иновациите и услугите, 
следва да се предприемат 
необходимите мерки на 
законодателно равнище. В този 
контекст следва да се предвидят 
редица действия, като: недопускане 
на дискриминация, спазване на 
неутралност на мерките от гледна 
точка на националността на 
предприятията; вземане под 
внимание на 
конкурентоспособността на 
предложенията; прилагане на 
преференциални мерки, позволяващи 
да се подпомогнат 
конкурентоспособните МСП. Следва 
също така да се прилагат мерки за 
наблюдение и отчитане, за да се 
осигури по-добро статистическо 
проследяване по сектори и по суми на 
обществените поръчки, възложени на 
МСП, както и да се повиши 
осведомеността на възложителите 
за МСП и за трудностите, които 
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последните срещат във връзка с 
достъпа до обществени поръчки.

Or. fr

Изменение 58
Bendt Bendtsen

Предложение за директива
Съображение 29a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29a) Обществените поръчки трябва 
да следват принципа „Мисли първо за 
малките“ и държавите членки следва 
да прилагат изцяло Европейския 
кодекс за най-добри практики за 
улесняване на достъпа на МСП до 
договори за възлагане на обществени 
поръчки.

Or. da

Изменение 59
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Съображение 29б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29б) Следва да се припомни 
значението на реципрочността за 
международната търговия и факта, 
че многостранното споразумение за 
обществени поръчки (МСОП) играе 
съществена роля за възможно най-
широко отваряне на обществените 
поръчки (стоки, услуги, договори за 
строителство) за чуждестранната 
конкуренция и гарантира прозрачни, 
справедливи и недискриминационни 
условия за частните оференти.
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Изменение 60
Krišjānis Kariņš

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) За да се стимулира участието на 
малки и средни предприятия (МСП) в 
пазара на обществените поръчки, 
възлагащите органи следва да бъдат 
насърчени да разделят поръчките на 
обособени позиции, а в противен случай 
задължени да посочат съответните 
причини.. Когато поръчките са 
разделени на обособени позиции, 
възлагащите органи 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.

(30) За да се стимулира участието на 
малки и средни предприятия (МСП) в 
пазара на обществените поръчки, 
възлагащите органи следва да бъдат 
насърчени да разделят поръчките на 
обособени позиции, а в противен случай 
задължени да посочат съответните 
причини. Когато поръчките са 
разделени на обособени позиции, 
възлагащите органи 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. Въпреки това 
подобно разделение на позиции не 
може да се извършва с цел избягване 
на установените в 
законодателството процедури за 
възлагане на обществени поръчки.

Or. lv

Изменение 61
Kent Johansson

Предложение за директива
Съображение 30
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) За да се насърчи участието на 
малки и средни предприятия (МСП) на 
пазара на обществените поръчки, 
възлагащите органи следва да бъдат 
насърчени да разделят поръчките на 
обособени позиции, а в противен случай 
задължени да посочат съответните 
причини. Когато поръчките са 
разделени на обособени позиции, 
възлагащите органи 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.

(30) За да се насърчи участието на 
малки и средни предприятия (МСП) и 
на гражданското общество на пазара 
на обществените поръчки, възлагащите 
органи следва да бъдат насърчени да 
разделят поръчките на обособени 
позиции, а в противен случай задължени 
да посочат съответните причини. Когато 
поръчките са разделени на обособени 
позиции, възлагащите органи 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 62
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Съображение 32a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32а) В допълнение към специфичните 
нови инструменти, които са въведени 
в настоящата директива, за да се 
насърчи участието на МСП на пазара 
на обществените поръчки, 
държавите членки и възлагащите 
органи следва да продължат да 
създават благоприятни за МСП 
стратегии за възлагане на 
обществени поръчки. Въвеждането и 
прилагането на тези нови правила, 
които са по-благоприятни за МСП от 
сегашния режим, сами по себе си няма 
да бъдат достатъчни. Комисията е 
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публикувала работен документ на 
своите служби, озаглавен „Европейски 
кодекс за най-добри практики в 
улесняването на достъпа на МСП до 
договори за обществени поръчки“ 
(SEC (2008)COM 2193), който има за 
цел насърчаването на държавите 
членки да стартират национални 
стратегии, програми и планове за 
действие, за да се увеличи участието 
на МСП на тези пазари. В този дух 
националните, регионалните и 
местните органи следва строго да 
прилагат правилата, определени в 
директивата, и да изпълняват 
последователни общи политики, 
предназначени за увеличаване на 
достъпа на МСП до пазарите на 
обществени поръчки.

Or. en

Обосновка

Благоприятните за МСП нови правила в директивата следва да бъдат приветствани. 
Въпреки това има още какво да се направи, за да се гарантира, че МСП могат да се 
възползват от значителния потенциал, който представляват пазарите на 
обществени поръчки. Всички държави членки, региони и местни органи следва да 
бъдат насърчавани да приемат стратегии и политики за увеличаване на по-широкото 
участие като цяло на МСП на тези пазари, както на равнище на ЕС, така и на 
национално равнище.

Изменение 63
Satu Hassi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Поръчките се възлагат въз основа 
на обективни критерии, които 
гарантират съответствие с принципите 
на прозрачност, липса на 
дискриминация и равнопоставеност. 

(37) За да гарантира ефективното 
използване на публичните средства и 
да позволи на възлагащите органи да 
получат най-изгодната оферта, 
процедурата за възлагане следва да
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Тези критерии следва да гарантират, 
че офертите се оценяват в условията 
на ефективна конкуренция, което се 
отнася и за случаите, когато
възлагащите органи изискват 
висококачествено строителство, 
доставки и услуги, които оптимално 
отговарят на техните потребности, 
например когато избраните критерии
за възлагане включват фактори, 
свързани с производствения процес. В 
резултат на това възлагащите органи 
трябва 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.

доведе до възлагане на обществени 
поръчки за висококачествено 
строителство, доставки и услуги, 
които оптимално отговарят на 
целите за функционалност и 
устойчивост на възлагащите органи.
Процедурата за възлагане следва също 
така да гарантира, че офертите се 
оценяват в условията на ефективна 
конкуренция, като поръчките се 
възлагат въз основа на обективни 
критерии, които гарантират 
съответствие с принципите на 
прозрачност, липса на дискриминация и 
равнопоставеност. Съответно 
възлагащите органи трябва да имат 
право да приемат критерии за възлагане, 
формулирани с цел оценка на 
съображенията на възлагащия орган 
относно устойчивостта, 
включително например фактори, 
свързани с производствения процес и с 
други характеристики на жизнения 
цикъл. Следва също да се отбележи, 
че възлагащите органи също така са 
свободни да установяват адекватни 
стандарти за устойчивост и за
качество чрез технически спецификации 
или условия за изпълнение на 
поръчката.

Or. en

Изменение 64
András Gyürk

Предложение за директива
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Поръчките трябва да се възлагат въз 
основа на обективни критерии, които 
гарантират съответствие с принципите 
на прозрачност, липса на 
дискриминация и равнопоставеност. 

(37) Поръчките трябва да се възлагат въз 
основа на обективни критерии, които 
гарантират съответствие с принципите 
на прозрачност, липса на 
дискриминация и равнопоставеност. 
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Тези критерии трябва да гарантират, че 
офертите се оценяват в условия на 
ефективна конкуренция, което се отнася 
и за случаите, когато възлагащите 
органи изискват висококачествено 
строителство, доставки и услуги, които 
оптимално отговарят на техните 
потребности, например когато 
избраните критерии за възлагане 
включват фактори, свързани с 
производствения процес. В резултат на 
това възлагащите органи трябва 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.

Тези критерии трябва да гарантират, че 
офертите се оценяват в условия на 
ефективна конкуренция, което се отнася 
и за случаите, когато възлагащите 
органи изискват висококачествено 
строителство, доставки и услуги, които 
оптимално отговарят на техните 
потребности, например когато 
избраните критерии за възлагане 
включват фактори, свързани с 
производствения процес. В резултат на 
това възлагащите органи трябва 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 
за високо стандартизирани продукти.

Or. en

Изменение 65
Satu Hassi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Когато възлагащите органи
решат, че ще възлагат поръчка на 
икономически най-изгодната оферта, 
те трябва 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 

(38) Възлагащите органи трябва да 
определят критериите за възлагане, въз 
основа на които ще оценяват офертите, 
за да определят коя от тях предлага най-
доброто съотношение качество-цена. За 
да определят офертата, която 
предлага най-доброто съотношение 
качество-цена, възлагащите органи 
използват обективни критерии, които 
са свързани с предмета на поръчката.
Избраните критерии за възлагане обаче
не бива да дават неограничена свобода 
на избор на възлагащия орган.
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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 възлагащия орган, те 
следва да осигуряват възможност за
ефективна конкуренция и да бъдат 
съпътствани от изисквания, които 
позволяват ефективната проверка на
информацията, предоставена от 
оферентите.

Напротив, процедурата за възлагане 
следва да гарантира ефективна 
конкуренция чрез стриктно спазване 
на принципите на прозрачност, липса 
на дискриминация и 
равнопоставеност. Тези принципи 
изискват, наред с другото,
информацията, предоставена от 
оферентите, да бъде ефективно и 
прозрачно проверена.

Or. en

Обосновка

Award criteria should be formulated to select the tender that will provide best value for 
money, in accordance with contracting authorities’ procurement objectives. It is important to 
note, however, that the award criteria must not confer unrestricted freedom on the choice of 
the contracting authority. Rather, the scope and application of the award criteria are 
constrained in two important ways. First, the award criteria must be linked with the subject 
matter of the contract, as elaborated in recital 41. Second, compliance with the criteria must 
be assessed in strict accordance with the principles of transparency, non-discrimination, and 
equal protection, including the effective and transparent verification of tenderers’ compliance 
with technical specifications, selection criteria, and award criteria.

Изменение 66
Satu Hassi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) От изключителна важност е 
напълно да се използва потенциалът на 
обществените поръчки за постигане на 
целите на стратегията „Европа 2020“ за 
устойчив растеж. Предвид значителните 
различия между отделните сектори и 
пазари обаче не би било подходящо да 
се въвеждат общи задължителни 

(39) От изключителна важност е 
напълно да се използва потенциалът на 
обществените поръчки за постигане на 
целите на стратегията „Европа 2020“ за 
устойчив растеж. Предвид значителните 
различия между отделните сектори и 
пазари обаче не би било подходящо да 
се въвеждат общи задължителни 
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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 бе постигнат 
значителен напредък по отношение 
на определението на общи 
методологии за оценката на разходите 
за целия жизнен цикъл. Следователно 
изглежда целесъобразно да се запази 
утвърдения модел — 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 се насърчи 
разработването и използването на 
модели за оценка на разходите за 
целия жизнен, което допълнително 
ще подчертае ролята на обществените 
поръчки в подкрепа на устойчивия 
растеж.

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 определянето
на общи методологии за оценката на 
разходите за целия жизнен цикъл 
продължава да напредва значително и 
продължават да бъдат разработвани, 
тествани и усъвършенствани 
специфични за сектора приложения 
за разходите за целия жизнен цикъл. 
Следователно изглежда целесъобразно 
да продължи да се използва
законодателството в конкретните 
сектори, което да установява 
задължителни цели, свързани с 
енергийната ефективност, 
изменението на климата и други 
екологични, социални и иновативни 
обществени поръчки в контекста на
конкретните политики и 
преобладаващите условия в съответния 
сектор, за да се подпомогне ролята на 
обществените поръчки в подкрепа на 
устойчивия растеж. Тези усилия следва 
да включват подходящи за сектора 
приложения на стабилни 
методологии за изчисляване на 
разходите за целия жизнен цикъл. В 
съответствие с други разпоредби на 
настоящата директива, 
задължителните критерии за 
възлагане на обществени поръчки, 
приети чрез специфично за сектора 
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законодателство, могат също да 
обхващат технически спецификации 
и критерии за възлагане, които 
включват съображения за 
устойчивост, свързани с общи 
социални и екологични ползи или 
вреди, дори когато те не са били или 
не могат да бъдат остойностени, при 
условие че са свързани с предмета на 
поръчката и се придържат стриктно 
към принципите на прозрачност, 
липса на дискриминация и еднаква 
закрила.

Or. en

Обосновка

Настоящата директива не включва задължителни изисквания за обществени поръчки, 
определящи какво трябва да закупят възлагащите органи по отношение на конкретни 
предмети на обществени поръчки. В светлината на значително вариращите условия и 
възможности, които съществуват в различните сектори, би било както неуместно, 
така и трудно да се включи нещо специфично в настоящата директива.

Изменение 67
Kent Johansson

Предложение за директива
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) От изключителна важност е 
напълно да се използва потенциалът на 
обществените поръчки за постигане на 
целите на стратегията „Европа 2020“ за 
устойчив растеж. Предвид значителните 
различия 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 

(39) От изключителна важност е 
напълно да се използва потенциалът на 
обществените поръчки за постигане на 
целите на стратегията „Европа 2020“ за 
устойчив растеж. Предвид значителните 
различия 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 
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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 бе постигнат 
значителен напредък по отношение на 
определението на общи методологии за 
оценката на разходите за целия жизнен 
цикъл. Следователно изглежда 
целесъобразно да се запази утвърдения 
модел — 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 се насърчи 
разработването и използването на 
модели за оценка на разходите за целия 
жизнен, което допълнително ще 
подчертае ролята на обществените 
поръчки в подкрепа на устойчивия 
растеж.

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 бе постигнат 
значителен напредък по отношение на 
определението на общи методологии за 
оценката на разходите за целия жизнен 
цикъл. Следователно изглежда 
целесъобразно да се запази утвърдения 
модел — 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 се насърчи 
разработването и използването на 
модели за оценка на разходите за целия 
жизнен цикъл, което допълнително ще 
подчертае ролята на обществените 
поръчки в подкрепа на устойчивия 
растеж. Освен това се приветства
възможността да се вземат предвид 
екологичните съображения, които 
надхвърлят минималното или 
напълно хармонизираното
законодателство на ЕС или друго
подобно. Изискванията, критериите 
за възлагане или договорните клаузи и 
т.н. при всички случаи трябва да 
бъдат в съответствие с основните 
принципи на правото на ЕС.

Or. en

Изменение 68
Werner Langen
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Предложение за директива
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) От изключителна важност е
напълно да се използва потенциалът на 
обществените поръчки за постигане на 
целите на стратегията „Европа 2020“ за 
устойчив растеж. Предвид значителните 
различия 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 бе постигнат 
значителен напредък по отношение на 
определението на общи методологии за 
оценката на разходите за целия жизнен 
цикъл. Следователно изглежда 
целесъобразно да се запази утвърдения 
модел — 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 се насърчи 
разработването и използването на 
модели за оценка на разходите за целия 
жизнен, което допълнително ще 
подчертае ролята на обществените 
поръчки в подкрепа на устойчивия 
растеж.

(39) Следва да се полагат усилия 
напълно да се използва потенциалът на 
обществените поръчки за постигане на 
целите на стратегията „Европа 2020“ за 
устойчив растеж без намеса в 
правомощията на възложителите. 
Предвид значителните различия 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 бе постигнат 
значителен напредък по отношение на 
определението на общи методологии за 
оценката на разходите за целия жизнен 
цикъл. Следователно изглежда 
целесъобразно да се запази утвърдения 
модел — 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 се насърчи 
разработването и използването на 
модели за оценка на разходите за целия 
жизнен цикъл, което допълнително ще 
подчертае ролята на обществените 
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поръчки в подкрепа на устойчивия 
растеж.

Or. de

Изменение 69
Vicky Ford, András Gyürk

Предложение за директива
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) От изключителна важност е 
напълно да се използва потенциалът на 
обществените поръчки за постигане на 
целите на стратегията „Европа 2020“ за 
устойчив растеж. Предвид значителните 
различия 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 бе постигнат 
значителен напредък по отношение на 
определението на общи методологии за 
оценката на разходите за целия жизнен 
цикъл. Следователно изглежда 
целесъобразно да се запази утвърдения 
модел — да се остави на 
законодателството в конкретните 

(39) От изключителна важност е 
напълно да се използва потенциалът на 
обществените поръчки за постигане на 
целите на стратегията „Европа 2020“ за 
устойчив растеж. По-конкретно 
обществените поръчки са ключът 
към насърчаването на иновациите, 
които са от голямо значение за 
бъдещия растеж в Европа. Предвид 
значителните различия 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 бе постигнат 
значителен напредък по отношение на 
определението на общи методологии за 
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сектори да установява задължителни 
цели като функция от конкретните 
политики и преобладаващите условия в 
съответния сектор и да се насърчи 
разработването и използването на 
модели за оценка на разходите за целия 
жизнен, което допълнително ще 
подчертае ролята на обществените 
поръчки в подкрепа на устойчивия 
растеж.

оценката на разходите за целия жизнен 
цикъл. Следователно изглежда 
целесъобразно да се запази утвърдения 
модел — 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 се насърчи 
разработването и използването на 
модели за оценка на разходите за целия 
жизнен цикъл, което допълнително ще 
подчертае ролята на обществените 
поръчки в подкрепа на устойчивия 
растеж.

Or. en

Изменение 70
Vicky Ford

Предложение за директива
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Тези мерки в конкретните сектори 
трябва да се допълнят с адаптиране на 
директивите за обществените поръчки, 
даващи право на възлагащите органи да 
преследват целите на стратегията 
„Европа 2020“ в своите стратегии за 
покупки. Поради това следва да бъде 
пояснено, че възлагащите органи могат 
да определят икономически най-
изгодната оферта и подхода за оценка на 
разходите за целия жизнен цикъл, при 
условие че използваната методология е 
установена по обективен и 
недискриминационен начин и 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 

(40) Тези мерки в конкретните сектори 
трябва да се допълнят с адаптиране на 
директивите за обществените поръчки, 
даващи право на възлагащите органи да 
преследват целите на стратегията 
„Европа 2020“ в своите стратегии за 
покупки, например изчисляването на 
разходите във връзка с потенциала на 
продукти или услуги за икономия на 
енергия. Поради това следва да бъде 
пояснено, че възлагащите органи могат 
да определят икономически най-
изгодната оферта и подхода за оценка на 
разходите за целия жизнен цикъл, при 
условие че използваната методология е 
установена по обективен и 
недискриминационен начин и достъпна 
за всички заинтересовани страни. 
Понятието за оценка на разходите за 
целия жизнен цикъл включва всички 
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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 трябва 
да стане задължително.

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 трябва 
да стане задължително.

Or. en

Изменение 71
Kent Johansson

Предложение за директива
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Тези мерки в конкретните сектори 
трябва да се допълнят с адаптиране на 
директивите за обществените поръчки, 
даващи право на възлагащите органи да 
преследват целите на стратегията 
„Европа 2020“ в своите стратегии за 
покупки. Поради това следва да бъде 
пояснено, че възлагащите органи могат 
да определят икономически най-
изгодната оферта и подхода за оценка на 
разходите за целия жизнен цикъл, при 
условие че използваната методология е 
установена по обективен и 
недискриминационен начин и 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 

(40) Тези мерки в конкретните сектори 
трябва да се допълнят с адаптиране на 
директивите за обществените поръчки, 
даващи право на възлагащите органи да 
преследват целите на стратегията 
„Европа 2020“ в своите стратегии за 
покупки. Поради това следва да бъде 
пояснено, че възлагащите органи могат 
да определят икономически най-
изгодната оферта и подхода за оценка на 
разходите за целия жизнен цикъл, при 
условие че използваната методология е 
установена по обективен и 
недискриминационен начин и 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 
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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 трябва 
да стане задължително.

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 трябва 
да стане задължително в зависимост 
от уместността и 
пропорционалността.

Or. en

Изменение 72
Vicky Ford

Предложение за директива
Съображение 40a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40а) Когато се използва подходът за 
оценка на разходите за целия жизнен 
цикъл при закупуване на енергийно 
ефективни продукти и услуги, 
енергийната ефективност на сбор 
или на цялостна група от покупки 
следва да се отчита с предимство 
пред енергийната ефективност на 
отделните покупки, като се вземат 
предвид техническата пригодност и 
предназначението им.

Or. en

Изменение 73
Jens Rohde

Предложение за директива
Съображение 41
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Освен това в техническите
спецификации и в критериите за 
възлагане възлагащите органи трябва 
да имат право да посочват определен 
производствен процес, определен начин 
за предоставяне на услугите или 
определен процес за всеки от другите 
етапи от жизнения цикъл на продукт 
или услуга, при условие че те са
свързани с предмета на обществената 
поръчка. За по-добро интегриране на 
социалните съображения в 
обществените поръчки на 
възложителите може да бъде позволено 
да включват в критерия за възлагане на 
„икономически най-изгодна оферта“ 
изисквания, които са свързани с 
работните условия на лицата, участващи 
пряко в съответния процес на 
производство или доставка. Тези 
изисквания могат да засягат единствено 
опазване на здравето на персонала, 
участващ в производствения процес, 
или да подпомагат социалната 
интеграция на хора в неравностойно 
социално положение или членове на 
уязвими групи сред лицата, 
ангажирани с изпълнението на 
поръчката, включително 
достъпността за лица с увреждания. 
Всеки критерий за възлагане, включващ 
въпросните изисквания, следва да бъде 
ограничен до изисквания, които имат 
непосредствено отражение върху 
членовете на персонала в тяхната 
работна среда. Те следва да се прилагат 
в съответствие с Директива 96/71/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 декември 1996 година относно 
командироването на работници в 
рамките на предоставянето на услуги и 
по начин, който не води до пряка или 
косвена дискриминация на 
икономически оператори от други 
държави членки или на лица от трети 

(41) С оглед на по-нататъшното 
развитие на методите за изчисляване 
на разходите за целия жизнен цикъл, 
необходимостта от технически
спецификации и критерии за възлагане,
отнасящи се до определен 
производствен процес, определен начин 
за предоставяне на услугите или 
определен процес за всеки от другите 
етапи от жизнения цикъл на продукт 
или услуга, намалява все повече и 
поради това следва да бъде ограничена 
до области, където все още не е 
възможно да бъдат изчислени 
разходите за целия жизнен цикъл.
Техническите изисквания при всички 
случаи са пряко свързани с предмета на 
обществената поръчка. За по-добро 
интегриране на социалните 
съображения в обществените поръчки 
на възложителите може да бъде 
позволено да включват в критерия за 
възлагане на „икономически най-
изгодна оферта“ изисквания, които са 
свързани с работните условия на лицата, 
участващи пряко в съответния процес на 
производство или доставка. Тези 
изисквания могат да засягат единствено 
социалната интеграция на лица с 
увреждания. Всеки критерий за 
възлагане, включващ въпросните 
изисквания, следва да бъде ограничен 
до изисквания, които имат 
непосредствено отражение върху 
членовете на персонала в тяхната 
работна среда. Те следва да се прилагат 
в съответствие с Директива 96/71/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 декември 1996 година относно 
командироването на работници в 
рамките на предоставянето на услуги и 
по начин, който не води до пряка или 
косвена дискриминация на 
икономически оператори от други 
държави членки или на лица от трети 
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държави, участващи в споразумения или 
споразумения за свободна търговия, по 
които Съюзът е страна. За поръчки за 
услуги и за поръчки, включващи 
строително проектиране, възлагащите 
органи трябва също така да имат право 
да използват като критерий за възлагане 
организацията, квалификацията и опита 
на персонала, на когото е възложено 
изпълнението на въпросната поръчка, 
тъй като това може да се отрази на 
качеството на изпълнението ѝ и в 
резултат на това – на икономическата 
стойност на офертата.

държави, участващи в споразумения или 
споразумения за свободна търговия, по 
които Съюзът е страна. За поръчки за 
услуги и за поръчки, включващи 
строително проектиране, възлагащите 
органи трябва също така да имат право 
да използват като критерий за възлагане 
организацията, квалификацията и опита 
на персонала, на когото е възложено 
изпълнението на въпросната поръчка, 
тъй като това може да се отрази на 
качеството на изпълнението ѝ и в 
резултат на това – на икономическата 
стойност на офертата.

Or. en

Обосновка

Социалните характеристики не са пряко свързани с предоставеното качество и 
следователно целите на социалната политика следва да се постигат чрез самата нея. 
Може да се направи специално изключение за достъпността за лицата с увреждания, 
но не е необходимо изрично да се заявява защитата на здравето на работниците и 
подобни изисквания, тъй като всеки икономически оператор, който не спазва 
националното и социалното законодателство на ЕС, би бил изключен от участие в 
обществени поръчки.

Изменение 74
Pilar del Castillo Vera

Предложение за директива
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Освен това в техническите 
спецификации и в критериите за 
възлагане възлагащите органи трябва да 
имат право да посочват определен 
производствен процес, определен начин 
за предоставяне на услугите или 
определен процес за всеки от другите 
етапи от жизнения цикъл на продукт 
или услуга, при условие че те са 
свързани с предмета на обществената 
поръчка. За по-добро интегриране на 

(41) Освен това в техническите 
спецификации и в критериите за 
възлагане възлагащите органи трябва да 
имат право да посочват определен 
производствен процес, определен начин 
за предоставяне на услугите или 
определен процес за всеки от другите 
етапи от жизнения цикъл на продукт 
или услуга, при условие че те са 
свързани с предмета на обществената 
поръчка. За по-добро интегриране на 
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социалните съображения в 
обществените поръчки на 
възложителите може да бъде позволено 
да включват в критерия за възлагане на
„икономически най-изгодна оферта“
изисквания, които са свързани с 
работните условия на лицата, участващи 
пряко в съответния процес на 
производство или доставка. Тези 
изисквания могат да засягат единствено 
опазване на здравето на персонала, 
участващ в производствения процес, 
или да подпомагат социалната 
интеграция на хора в неравностойно 
социално положение или членове на 
уязвими групи сред лицата, ангажирани 
с изпълнението на поръчката, 
включително достъпността за лица с 
увреждания. Всеки критерий за 
възлагане, включващ въпросните 
изисквания, следва да бъде ограничен
до изисквания, които имат 
непосредствено отражение върху 
членовете на персонала в тяхната 
работна среда. Те следва да се прилагат 
в съответствие с Директива 96/71/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 декември 1996 година относно 
командироването на работници в 
рамките на предоставянето на услуги и 
по начин, който не води до пряка или 
косвена дискриминация на 
икономически оператори от други 
държави членки или на лица от трети 
държави, участващи в споразумения или 
споразумения за свободна търговия, по 
които Съюзът е страна. За поръчки за 
услуги и за поръчки, включващи 
строително проектиране, възлагащите 
органи трябва също така да имат право 
да използват като критерий за възлагане 
организацията, квалификацията и опита 
на персонала, на когото е възложено 
изпълнението на въпросната поръчка, 
тъй като това може да се отрази на 
качеството на изпълнението ѝ и в 
резултат на това – на икономическата 

социалните съображения в 
обществените поръчки на 
възложителите може да бъде позволено 
да включват в условията за изпълнение
на поръчката изисквания, които са 
свързани с работните условия на лицата, 
участващи пряко в съответния процес на 
производство или доставка. Тези 
изисквания могат да засягат единствено 
опазване на здравето на персонала, 
участващ в производствения процес, 
или да подпомагат социалната 
интеграция на хора в неравностойно 
социално положение или членове на 
уязвими групи сред лицата, ангажирани 
с изпълнението на поръчката, 
включително достъпността за лица с 
увреждания. Всяко условие за 
изпълнение, включващо въпросните 
изисквания, следва да бъде ограничено
до изисквания, които имат 
непосредствено отражение върху 
членовете на персонала в тяхната 
работна среда. Те следва да се прилагат 
в съответствие с Директива 96/71/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 декември 1996 година относно 
командироването на работници в 
рамките на предоставянето на услуги и 
по начин, който не води до пряка или 
косвена дискриминация на 
икономически оператори от други 
държави членки или на лица от трети 
държави, участващи в споразумения или 
споразумения за свободна търговия, по 
които Съюзът е страна. За поръчки за 
услуги и за поръчки, включващи 
строително проектиране, възлагащите 
органи трябва също така да имат право 
да използват като критерий за възлагане 
организацията, квалификацията и опита 
на персонала, на когото е възложено 
изпълнението на въпросната поръчка, 
тъй като това може да се отрази на 
качеството на изпълнението ѝ, на 
икономическата стойност на офертата и 
следователно да бъде пряко свързано с 
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стойност на офертата. предмета на поръчката.

Or. es

Изменение 75
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Освен това в техническите 
спецификации и в критериите за 
възлагане възлагащите органи трябва да 
имат право да посочват определен 
производствен процес, определен начин 
за предоставяне на услугите или 
определен процес за всеки от другите 
етапи от жизнения цикъл на продукт 
или услуга, при условие че те са 
свързани с предмета на обществената 
поръчка. За по-добро интегриране на 
социалните съображения в 
обществените поръчки на 
възложителите може да бъде позволено 
да включват в критерия за възлагане на 
„икономически най-изгодна оферта“ 
изисквания, които са свързани с 
работните условия на лицата, участващи 
пряко в съответния процес на 
производство или доставка. Тези 
изисквания могат да засягат единствено 
опазване на здравето на персонала, 
участващ в производствения процес, 
или да подпомагат социалната 
интеграция на хора в неравностойно 
социално положение или членове на 
уязвими групи сред лицата, ангажирани 
с изпълнението на поръчката, 
включително достъпността за лица с 
увреждания. Всеки критерий за 
възлагане, включващ въпросните 
изисквания, следва да бъде ограничен 
до изисквания, които имат 
непосредствено отражение върху 

(41) Освен това в техническите 
спецификации и в критериите за 
възлагане възлагащите органи трябва да 
имат право да посочват определен 
производствен процес, определен начин 
за предоставяне на услугите или 
определен процес за всеки от другите 
етапи от жизнения цикъл на продукт 
или услуга, при условие че те са пряко
свързани с предмета на обществената 
поръчка. За по-добро интегриране на 
социалните съображения в 
обществените поръчки на 
възложителите може да бъде позволено 
да включват в критерия за възлагане на 
„икономически най-изгодна оферта“ 
изисквания, които са свързани с 
работните условия на лицата, участващи 
пряко в съответния процес на 
производство или доставка. Тези 
изисквания могат да засягат единствено 
опазване на здравето на персонала, 
участващ в производствения процес, 
или да подпомагат социалната 
интеграция на хора в неравностойно 
социално положение или членове на 
уязвими групи сред лицата, ангажирани 
с изпълнението на поръчката, 
включително достъпността за лица с 
увреждания. Всеки критерий за 
възлагане, включващ въпросните 
изисквания, следва да бъде ограничен 
до изисквания, които имат 
непосредствено отражение върху 
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членовете на персонала в тяхната 
работна среда. Те следва да се прилагат 
в съответствие с Директива 96/71/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 декември 1996 година относно 
командироването на работници в 
рамките на предоставянето на услуги и 
по начин, който не води до пряка или 
косвена дискриминация на 
икономически оператори от други 
държави членки или на лица от трети 
държави, участващи в споразумения или 
споразумения за свободна търговия, по 
които Съюзът е страна. За поръчки за 
услуги и за поръчки, включващи 
строително проектиране, възлагащите 
органи трябва също така да имат право 
да използват като критерий за възлагане 
организацията, квалификацията и опита 
на персонала, на когото е възложено 
изпълнението на въпросната поръчка, 
тъй като това може да се отрази на 
качеството на изпълнението ѝ и в 
резултат на това – на икономическата 
стойност на офертата.

членовете на персонала в тяхната 
работна среда. Те следва да се прилагат 
в съответствие с Директива 96/71/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 декември 1996 година относно 
командироването на работници в 
рамките на предоставянето на услуги и 
по начин, който не води до пряка или 
косвена дискриминация на 
икономически оператори от други 
държави членки или на лица от трети 
държави, участващи в споразумения или 
споразумения за свободна търговия, по 
които Съюзът е страна. За поръчки за 
услуги и за поръчки, включващи 
строително проектиране, възлагащите 
органи трябва също така да имат право 
да използват като критерий за възлагане 
организацията, квалификацията и опита 
на персонала, на когото е възложено 
изпълнението на въпросната поръчка, 
тъй като това може да се отрази на 
качеството на изпълнението ѝ и в 
резултат на това – на икономическата 
стойност на офертата.

Or. en

Изменение 76
Jens Rohde

Предложение за директива
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) Условията за изпълнение на 
поръчката са съвместими с настоящата 
директива, стига да не бъдат пряко или 
непряко дискриминационни, да бъдат 
свързани с предмета на поръчката и да 
бъдат посочени в обявлението за 
обществена поръчка, в обявлението за 
предварителна информация, използвано 
като покана за участие в състезателна 
процедура, или в документите за 

(43) Условията за изпълнение на 
поръчката са съвместими с настоящата 
директива, стига да не бъдат пряко или 
непряко дискриминационни, да бъдат 
пряко свързани с предмета на поръчката 
и да бъдат посочени в обявлението за 
обществена поръчка, в обявлението за 
предварителна информация, използвано 
като покана за участие в състезателна 
процедура, или в документите за 
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обществената поръчка. Те могат по-
специално да бъдат насочени в 
подкрепа на професионалното 
обучение на място, наемането на 
работа на лица, за които 
представлява трудност да се 
интегрират в обществото, за борба 
срещу безработицата, за опазване на 
околната среда или хуманно 
отношение към животните. 
Например наред с останалото могат 
да се споменат изисквания, 
приложими при изпълнение на 
поръчката, свързани с наемане на 
работа на лица, които са безработни 
от дълго време, с обучение на 
безработни и младежи, със спазване 
по същество на основните конвенции 
на Международната организация на 
труда (МОТ), дори когато подобни 
конвенции не са приети в 
националното законодателство, 
както и с наемане на по-голям брой 
лица в неравностойно положение от 
изисквания по националното 
законодателство.

обществената поръчка.

Or. en

Обосновка

Социалните характеристики не са пряко свързани с предоставеното качество и 
следователно целите на социалната политика следва да се постигат чрез самата нея.

Изменение 77
Pilar del Castillo Vera

Предложение за директива
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) Условията за изпълнение на 
поръчката са съвместими с настоящата 
директива, стига да не бъдат пряко или 
непряко дискриминационни, да бъдат 

(43) Условията за изпълнение на 
поръчката са съвместими с настоящата 
директива, стига да не бъдат пряко или 
непряко дискриминационни, да бъдат 
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свързани с предмета на поръчката и да 
бъдат посочени в обявлението за 
обществена поръчка, в обявлението за 
предварителна информация, използвано 
като покана за участие в състезателна 
процедура, или в документите за 
обществената поръчка. Те могат по-
специално да бъдат насочени в подкрепа 
на професионалното обучение на място, 
наемането на работа на лица, за които 
представлява трудност да се интегрират 
в обществото, за борба срещу 
безработицата, за опазване на околната 
среда или хуманно отношение към 
животните. Например наред с 
останалото могат да се споменат 
изисквания, приложими при изпълнение 
на поръчката, свързани с наемане на 
работа на лица, които са безработни от 
дълго време, с обучение на безработни и 
младежи, със спазване по същество на 
основните конвенции на 
Международната организация на труда 
(МОТ), дори когато подобни конвенции 
не са приети в националното 
законодателство, както и с наемане на 
по-голям брой лица в неравностойно 
положение от изисквания по 
националното законодателство.

свързани пряко с предмета на поръчката 
и да бъдат посочени в обявлението за 
обществена поръчка, в обявлението за 
предварителна информация, използвано 
като покана за участие в състезателна 
процедура, или в документите за 
обществената поръчка. Те могат по-
специално да бъдат насочени в подкрепа 
на професионалното обучение на място, 
наемането на работа на лица, за които 
представлява трудност да се интегрират 
в обществото, за борба срещу 
безработицата, за опазване на околната 
среда или хуманно отношение към 
животните. Например наред с 
останалото могат да се споменат 
изисквания, приложими при изпълнение 
на поръчката, свързани с наемане на 
работа на лица, които са безработни от 
дълго време, с обучение на безработни и 
младежи, със спазване по същество на 
основните конвенции на 
Международната организация на труда 
(МОТ), дори когато подобни конвенции 
не са приети в националното 
законодателство, както и с наемане на 
по-голям брой лица в неравностойно 
положение от изисквания по 
националното законодателство.

Or. es

Изменение 78
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) Условията за изпълнение на 
поръчката са съвместими с настоящата 
директива, стига да не бъдат пряко или 
непряко дискриминационни, да бъдат 
свързани с предмета на поръчката и да 
бъдат посочени в обявлението за 

(43) Условията за изпълнение на 
поръчката са съвместими с настоящата 
директива, стига да не бъдат пряко или 
непряко дискриминационни, да бъдат 
пряко свързани с предмета на поръчката 
и да бъдат посочени в обявлението за 
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обществена поръчка, в обявлението за 
предварителна информация, използвано 
като покана за участие в състезателна 
процедура, или в документите за 
обществената поръчка. Те могат по-
специално да бъдат насочени в подкрепа 
на професионалното обучение на място, 
наемането на работа на лица, за които 
представлява трудност да се интегрират 
в обществото, за борба срещу 
безработицата, за опазване на околната 
среда или хуманно отношение към 
животните. Например наред с 
останалото могат да се споменат 
изисквания, приложими при изпълнение 
на поръчката, свързани с наемане на 
работа на лица, които са безработни от 
дълго време, с обучение на безработни и 
младежи, със спазване по същество на 
основните конвенции на 
Международната организация на труда 
(МОТ), дори когато подобни конвенции 
не са приети в националното 
законодателство, както и с наемане на 
по-голям брой лица в неравностойно 
положение от изисквания по 
националното законодателство.

обществена поръчка, в обявлението за 
предварителна информация, използвано 
като покана за участие в състезателна 
процедура, или в документите за 
обществената поръчка. Те могат по-
специално да бъдат насочени в подкрепа 
на професионалното обучение на място, 
наемането на работа на лица, за които 
представлява трудност да се интегрират 
в обществото, за борба срещу 
безработицата, за опазване на околната 
среда или хуманно отношение към 
животните. Например наред с 
останалото могат да се споменат 
изисквания, приложими при изпълнение 
на поръчката, свързани с наемане на 
работа на лица, които са безработни от 
дълго време, с обучение на безработни и 
младежи, със спазване по същество на 
основните конвенции на 
Международната организация на труда 
(МОТ), дори когато подобни конвенции 
не са приети в националното 
законодателство, както и с наемане на 
по-голям брой лица в неравностойно 
положение от изисквания по 
националното законодателство.

Or. en

Изменение 79
Kent Johansson

Предложение за директива
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) Държавите членки следва да 
определят един национален орган,
отговарящ за следенето, изпълнението 
и контрола на обществените поръчки. 
Този централен орган трябва 
своевременно да разполага с 
информация от първа ръка особено по 
отношение на различните проблеми, 

(50) Държавите членки следва да 
определят национални органи, 
отговарящи за следенето, 
изпълнението и контрола на 
обществените поръчки. Тези 
централни органи трябва своевременно 
да разполагат с информация от първа 
ръка особено по отношение на 
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засягащи прилагането на правото в 
сферата на обществените поръчки. Той
трябва да бъде в състояние да осигурява
незабавна обратна връзка за 
функционирането на политиката и за 
потенциалните слабости в националното 
законодателство и практика и да 
допринася за бързото намиране на 
решения. За повишаване на 
ефективността на борбата с корупцията 
и измамите този централен орган и 
широката общественост следва също да 
имат възможност да проверяват 
текстовете на сключените договори. 
Следователно договорите на висока 
стойност трябва да бъдат съобщавани на 
надзорния орган, както и да се осигури 
достъп на заинтересованите лица до 
тези документи, доколкото това не 
застрашава легитимните обществени 
или частни интереси.

различните проблеми, засягащи 
прилагането на правото в сферата на 
обществените поръчки. Те трябва да 
бъдат в състояние да осигуряват
незабавна обратна връзка за 
функционирането на политиката и за 
потенциалните слабости в националното 
законодателство и практика и да 
допринасят за бързото намиране на 
решения. За повишаване на 
ефективността на борбата с корупцията 
и измамите централните органи и 
широката общественост следва също да 
имат възможност да проверяват 
текстовете на сключените договори. 
Следователно договорите на висока 
стойност трябва да бъдат съобщавани на 
надзорния орган, както и да се осигури 
достъп на заинтересованите лица до 
тези документи, доколкото това не 
застрашава легитимните обществени 
или частни интереси.

Or. en

Изменение 80
Kent Johansson

Предложение за директива
Съображение 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55) От особено значение е Комисията 
да провежда подходящи консултации 
при подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище. 
При подготвянето и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва да 
осигури едновременно, своевременно и 
подходящо предаване на съответните 
документи на Европейския парламент и 
на Съвета.

(55) От особено значение е Комисията 
да провежда подходящи консултации 
със съответните участници, като 
представители на местните и 
регионалните органи, гражданското 
общество, заинтересованите страни 
и др., при подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище. 
При подготвянето и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва да 
осигури едновременно, своевременно и 
подходящо предаване на съответните 
документи на Европейския парламент и 
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на Съвета.

Or. en

Изменение 81
Kent Johansson

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) „Гражданско общество“ е 
обществено сдружаване, което 
функционира в пространството 
между държавата и пазара, като 
включва лично участие и дейности на 
неправителствени, доброволни
организации и организации на Съюза;

Or. en

Изменение 82
Jens Rohde

Предложение за директива
Член 2 — точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) „Кандидат“ е икономически 
оператор, който се стреми да получи 
покана или е поканен за участие в 
ограничена процедура, в състезателна 
процедура с договаряне или в 
процедура на договаряне без 
предварително обявяване, в 
състезателен диалог или партньорство 
за иновации.

(14) „Кандидат“ е икономически 
оператор, който се стреми да получи 
покана или е поканен за участие в 
процедура на договаряне без 
предварително обявяване, в 
състезателен диалог или партньорство 
за иновации.

Or. en



AM\904833BG.doc 61/152 PE491.205v01-00

BG

Обосновка

Резултат от заличаване на ограничената процедура и сливане на състезателната
процедура с договаряне и състезателния диалог.

Изменение 83
Henri Weber

Предложение за директива
Член 2 — 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.

(22) „Жизнен цикъл“ означава всички 
последователни и/или взаимосвързани 
стадии, в това число производство и 
местоположение на производството, 
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.

Or. fr

Изменение 84
Jens Rohde

Предложение за директива
Член 2 — 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 

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

ресурсите до депонирането, 
разчистването и финализирането.

Or. en

Обосновка

Включването на транспорта би било трудно и би обременило изчисляването на 
разходите за целия жизнен цикъл, като така би попречило на потенциалното им 
ефективно използване.

Изменение 85
Henri Weber

Предложение за директива
Член 2 — точки 22а (нова) и 22б (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22а) „Социално устойчив 
производствен процес“ означава 
производствен процес, при който при 
извършването на строителство, 
услуги или доставки се спазват 
законите, правилата и стандартите 
за безопасни и здравословни условия на 
труд, социалното право, както и 
трудовото право, особено по 
отношение на принципа на равно 
третиране на работното място;
(22а) „Принцип на равно третиране 
на работното място“ означава 
спазване на приложимите условия за 
наемане на работа, включително 
законите, правилата и стандартите 
за безопасни и здравословни условия на 
труд, социалното и трудовото право, 
както са определени в националното 
законодателство и 
законодателството на Съюза, както 
и в колективните споразумения, 
приложими за мястото, където се 
извършват строителството, 
услугите и доставките;
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Or. fr

Изменение 86
Jens Rohde

Предложение за директива
Член 4 — буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) 200 000 EUR за обществени поръчки 
за доставки и услуги, които се възлагат 
от нецентрални възлагащи органи, и 
конкурси за проект, които се 
организират от такива органи;

в) 400 000 EUR за обществени поръчки 
за доставки и услуги, които се възлагат 
от нецентрални възлагащи органи, и 
конкурси за проект, които се 
организират от такива органи;

Or. en

Обосновка

Public procurement rules are heavy and expensive to administer which is why simplification 
is paramount. One important simplifying measure is to implement the same threshold for 
supply and service contracts and social services. By increasing the threshold for supply and 
services, contracting authorities at local and regional level can focus on large contracts that 
provide a genuine incentive for cross-border economic operators. At the same time slightly 
decreasing the threshold for social services could spur the single market in the field while 
maintaining a separate rule-set for the procedures to be applied allowing for greater 
flexibility in respect of Member States' varying traditions and systems.

Изменение 87
Bendt Bendtsen

Предложение за директива
Член 4 — буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) 200 000 EUR за обществени поръчки 
за доставки и услуги, които се възлагат 
от нецентрални възлагащи органи, и 
конкурси за проект, които се 
организират от такива органи;

в) 400 000 EUR за обществени поръчки 
за доставки и услуги, които се възлагат 
от нецентрални възлагащи органи, и 
конкурси за проект, които се 
организират от такива органи;

Or. da
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Изменение 88
Jens Rohde

Предложение за директива
Член 4 — буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) 500 000 EUR за обществени поръчки
за социални и други специфични 
услуги, изброени в приложение XVI.

г) 400 000 EUR за обществени поръчки 
за социални и други специфични 
услуги, изброени в приложение XVI.

Or. en

Обосновка

Public procurement rules are heavy and expensive to administer which is why simplification 
is paramount. One important simplifying measure is to implement the same threshold for 
supply and service contracts and social services. By increasing the threshold for supply and 
services, contracting authorities at local and regional level can focus on large contracts that 
provide a genuine incentive for cross-border economic operators. At the same time slightly 
decreasing the threshold for social services could spur the single market in the field while 
maintaining a separate rule-set for the procedures to be applied allowing for greater 
flexibility in respect of Member States' varying traditions and systems.

Изменение 89
Jens Rohde

Предложение за директива
Член 4 — параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За поръчките за строителство, 
стоки и услуги, които попадат под 
тези прагове, държавите членки 
прилагат национални процедури за 
открити конкурси, които 
гарантират спазването на 
принципите, залегнали в Договорите,
за равен достъп, липса на 
дискриминация и прозрачност.

Or. en
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Обосновка

Сегашният праг за поръчките за стоки и услуги от местните и регионални органи 
следва да се увеличи, за да се гарантират поръчки с икономическа стойност, които 
могат да привлекат трансгранични доставчици, както и за да се гарантира, че по 
този начин е налице потенциал за действително стимулиране на единния пазар. 
Увеличаването на праговете обаче не следва да предполага, че поръчките под тази 
стойност не следва да бъдат включвани в процедура за обществени поръчки, и поради 
това държавите членки следва да бъдат задължени да прилагат националните 
правила, които допускат подобни оферти.

Изменение 90
Werner Langen

Предложение за директива
Член 4 — параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Националните възложители са 
длъжни при възлагането на поръчки, 
които поради своята стойност не са 
обхванати от настоящата 
директива, да спазват принципите на 
равнопоставеност, липса на 
дискриминация и прозрачност.

Or. de

Изменение 91
Zigmantas Balčytis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Практическото прилагане на 
Споразумението за обществените 
поръчки (СОП), което представлява 
част от правната рамка на 
обществените поръчки в Европейския 
съюз, се основава на предварителната 
оценка на правилното прилагане на 
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принципа на значителна степен на 
реципрочност по отношение на 
отварянето на пазарите между 
Европейския съюз и трети държави, 
подписали споразумението. Подобна 
оценка на значителната степен на 
реципрочност се извършва и за трети 
държави, които не са страни по СОП 
и имат достъп до европейския пазар 
на обществени поръчки.

Or. lt

Изменение 92
Henri Weber

Предложение за директива
Член 6 — параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Практическото прилагане на 
Споразумението за обществените 
поръчки (СОП) в законодателната 
рамка на Съюза относно 
обществените поръчки се основава на 
предварителната оценка на 
правилното прилагане на принципа на 
значителна степен на реципрочност 
по отношение на отварянето на 
пазарите между Съюза и трети 
държави, подписали споразумението. 
Подобна оценка на значителната 
степен на реципрочност се извършва 
и за трети държави, които не са 
страни по СОП, но имат достъп до 
пазара.

Or. fr

Изменение 93
Tiziano Motti, Ivo Belet
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Предложение за директива
Член 8а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8а
Специални изключения в областта на 

пощенските услуги
1. Настоящата директива не се 
прилага за обществени поръчки с 
основна цел разрешаване на 
възлагащите органи да предоставят 
пощенски услуги и други услуги, 
различни от пощенските.
2. За целите на настоящия член:
а) „пощенски услуги“: означава услуги, 
които се състоят от обработване, 
подреждане, изпращане и доставкa нa 
пощенски пратки. Това включва 
както услуги, които влизат, така и 
услуги, които остават извън обхвата 
на универсалната пощенска услуга, 
организирана съгласно Директива 
97/67/ЕО;
б)„други услуги, различни от 
пощенски услуги“: означавa услуги, 
които се предоставят в следните 
области:
i) услуги за обслужване на поща 
(услуги, които предхождат и следват
изпращането, включително 
„разпределителни услуги в пощенски 
салон“);
ii) услуги с допълнителна стойност, 
свързани със и предоставени изцяло 
чрез електронни средства 
(включително защитено предаване на 
кодирани документи с електронни 
средства, адресни разпределителни 
услуги и предаване на регистрирана 
електронна поща);
iii) услуги относно пощенски пратки, 
които не са обхванати от подточка 
i), като пряка кореспонденция, която 



PE491.205v01-00 68/152 AM\904833BG.doc

BG

няма означен адрес;
iv) финансови услуги, както е 
определено в CPV под референтни 
номера от 66100000-1 до 66720000-3 и 
в член 19, буква в), и включително по-
специално парични пощенски преводи 
и телеграфни преводи;
v) филателни услуги;
vi) логистични услуги (услуги, които 
съчетават физическо доставяне и/или 
складиране с други функции, които не 
са пощенски).

Or. en

Обосновка

С оглед на ситуацията на ефективна пазарна конкуренция в сектора на пощенските 
услуги след прилагане на правилата на ЕС, насочени към либерализирането на сектора, 
обществените поръчки в тази област следва да бъдат изключени от обхвата на 
настоящата директива, доколкото от тях се очаква главно да дадат възможност на 
възлагащите органи да упражняват определени дейности в сектора на пощенските 
услуги.

Изменение 94
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Член 11 — параграф 1 — алинея 1 — буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) поне 90 % от дейността на това 
юридическо лице се извършва от името 
на контролиращия възлагащ орган или 
от името на други юридически лица, 
контролирани от същия възлагащ орган;

б) цялата дейност на това юридическо 
лице се извършва от името на 
контролиращия възлагащ орган или от 
името на други юридически лица, 
контролирани от същия възлагащ орган;

Or. en

Обосновка

Оставянето на възможност на юридическите лица да извършват 10 % от дейността 
си на свободния пазар може да доведе до сериозни нарушения на конкуренцията и 
вреди за МСП, особено на местно равнище.
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Изменение 95
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Член 11 — параграф 3 — алинея 1 — буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) поне 90 % от дейността на това 
юридическо лице се извършва от името 
на контролиращите възлагащи органи 
или от името на други юридически 
лица, контролирани от същите 
възлагащи органи;

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

Or. en

Обосновка

Оставянето на възможност на юридическите лица да извършват 10 % от дейността 
си на свободния пазар може да доведе до сериозни нарушения на конкуренцията и 
вреди за МСП, особено на местно равнище.

Изменение 96
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Член 11 — параграф 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) участващите възлагащи органи не 
изпълняват на свободния пазар повече 
от 10 % от дейностите, изразени в 
оборот, имащи отношение към 
контекста на споразумението;

в) участващите възлагащи органи не 
изпълняват на свободния пазар никакви 
дейности, имащи отношение към 
контекста на споразумението;

Or. en

Обосновка

Оставянето на възможност на юридическите лица да извършват 10 % от дейността 
си на свободния пазар може да доведе до сериозни нарушения на конкуренцията и 
вреди за МСП, особено на местно равнище.
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Изменение 97
Jens Rohde

Предложение за директива
Член 11 — параграф 5 — алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато поръчката се отнася до 
изгаряне на отпадъци, процентите, 
посочени в параграф 1, буква б), 
параграф 3, буква б) и параграф 4, 
буква в) на настоящия член, стават 
50 %.

Or. en

Обосновка

Налице е особено безпокойство, че новата формулировка би могла да има вредни 
последици за изгарянето на отпадъци, което иначе се смята за благоприятен за 
околната среда начин за управление на отпадъците. Тъй като в някои държави членки 
местните органи са задължени по закон да се погрижат за битовите отпадъци, те 
са инвестирали значителни суми в инсталации за изгаряне — инвестиции, които не 
биха били търговски жизнеспособни, а с прага от 90 % би им се наложило да обявяват 
на търг изгарянето на отпадъци, въпреки че няма реална търговска алтернатива, 
като се има предвид ниският частен капацитет.

Изменение 98
Pilar del Castillo Vera

Предложение за директива
Член 15 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Възлагащите органи се отнасят към 
икономическите оператори в 
съответствие с принципите на 
равнопоставеност, липса на 
дискриминация, свободна конкуренция
и публичност. Освен това те действат 
съгласно принципите на прозрачност и 
пропорционалност, като осигуряват 
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винаги ефективно управление при 
използването на публичните 
средства.

Or. es

Изменение 99
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива
Член 15 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Възлагащите органи се отнасят към 
икономическите оператори в 
съответствие с принципите на 
равнопоставеност и липса на 
дискриминация и действат съгласно 
принципите на прозрачност и 
пропорционалност, като гарантират 
най-ефективното използване на 
публичните средства.

Or. en

Изменение 100
Jens Rohde

Предложение за директива
Член 16 — параграф 1 — алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това при обществените 
поръчки за услуги и строителство, 
както и при обществените поръчки 
за доставки, включващи и услуги или 
дейности по проучване на терена и 
инсталиране, към юридическите лица 
може да бъде предявено изискване да 
посочат в офертата или заявката си 
за участие имената и съответната 
професионална квалификация на 

заличава се
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лицата, които ще отговарят за 
изпълнението на съответната 
поръчка.

Or. en

Обосновка

За да може даден икономически оператор да подава оферти за определени поръчки, 
вече е било изискано от него да бъде законно регистриран в своята държава и поради 
това следва да се приеме и взаимно да се признава, че той спазва съответните 
специфични професионални изисквания. Изискването за посочване на имената на 
лицата, които ще работят по доставката на поръчката, е непропорционално, 
ненужно и бюрократично и също така противоречи на прерогативите на 
управлението на дружествата.

Изменение 101
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива
Член 19 — параграф 1 — алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки може да направят 
задължително използването на 
електронните средства за комуникация 
и в други ситуации, освен предвидените 
в членове 32, 33, 34, член 35, 
параграф 2, член 49, параграф 2 или 
член 51 от настоящата директива.

Държавите членки може да направят 
задължително използването на 
електронните средства за комуникация 
и в други ситуации, освен предвидените 
в членове 32, 33, 34, член 35, 
параграф 2, член 49, параграф 2 или 
член 51 от настоящата директива, при 
условие, че те не представляват 
непреодолима пречка за МСП и за 
микропредприятията.

Or. en

Изменение 102
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива
Член 22
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 22 заличава се
Неправомерни действия

Кандидатите се задължават в 
началото на процедурата да 
представят клетвена декларация, че 
не са предприели и няма да 
предприемат действия за:
а) неправомерно оказване на влияние 
върху процеса на вземане на решения 
на възлагащия орган или получаване 
на поверителна информация, която 
може да им осигури неправомерни 
предимства в процедурата за 
възлагане на обществени поръчки;
б) влизане в съглашения с други 
кандидати и оференти, целящи 
изкривяване на конкуренцията;
б) умишлено предоставяне на 
подвеждаща информация, която 
може да окаже съществено влияние 
върху решенията по отношение на 
изключването, подбора или 
възлагането.

Or. en

Изменение 103
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Член 23а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 23а
Система с ваучери за услуги

1. При организирането на 
обществените услуги възлагащите 
органи могат да използват система с 
ваучери за услуги, за да дадат на 



PE491.205v01-00 74/152 AM\904833BG.doc

BG

клиентите свобода при избора на 
доставчика на услуги. Възлагащият 
орган определя стойността на 
ваучера за услуги, както и услугите, за 
които може да се използва, и 
съответно клиентите, които могат 
да го използват.
2. Възлагащият орган може да 
определи изискванията, на които 
трябва да отговаря доставчикът на 
услуги, за да бъде включен в 
системата с ваучери за услуги. Тези 
изисквания трябва да бъдат 
недискриминационни и 
пропорционални на предмета на 
услугата. Всички доставчици на 
услуги, които отговарят на 
изискванията, трябва да бъдат 
включени в системата. Списъкът на 
доставчиците на услуги трябва да 
бъде публично оповестен.
3. Даден възлагащ орган може също 
така да избира доставчиците на 
услуги, които да бъдат включени в 
системата с ваучери чрез 
процедурата, предвидена в 
настоящата директива.
4. Клиентът може да избере всеки 
доставчик на услуги в системата с 
ваучери или да реши да не използва 
системата.

Or. en

Обосновка

В сегашната икономическа ситуация има нужда от нови ефективни инструменти за 
организиране на обществените услуги. Системата с ваучери за услуги е един 
допълнителен начин за това. Тя е от полза за МСП, тъй като е много леснодостъпна. 
Услугата дава свобода на избор на гражданина, който може да реши кой да бъде 
доставчикът на услуги. Очевидно една система с ваучери за услуги е от полза и за 
органа, тъй като е много по-лесно да се въведе системата ваучери за услуги, 
отколкото да се възложи обществена поръчка.
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Изменение 104
András Gyürk

Предложение за директива
Член 24 — параграф 1 — алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да позволят
на възлагащите органи да прилагат 
партньорства за иновации съгласно 
регламентираното в настоящата 
директива.

Държавите членки позволяват на 
възлагащите органи да прилагат 
партньорства за иновации съгласно 
регламентираното в настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 105
Jens Rohde

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1 – алинея 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да позволят на 
възлагащите органи да използват 
състезателна процедура с договаряне 
или състезателен диалог във всеки от 
следните случаи:

Държавите членки могат да позволят на 
възлагащите органи да използват 
състезателна процедура под формата 
на състезателен диалог във всеки от 
следните случаи:

Or. en

Обосновка

Сливане на състезателната процедура с договаряне и състезателния диалог с цел 
опростяване.

Изменение 106
Werner Langen

Предложение за директива
Член 25 — параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато обстоятелства на 
неотложност, надлежно обосновани от 
възлагащите органи, направят 
невъзможно прилагането на срока по 
втора алинея от параграф 1, те могат да 
поставят срок, който не е по-кратък от 
20 дни от датата на изпращане на 
обявлението за поръчката.

3. Когато обстоятелства на 
неотложност, надлежно обосновани от 
възлагащите органи, направят 
невъзможно прилагането на срока по 
втора алинея от параграф 1, те могат да 
поставят срок, който не е по-кратък от 
25 дни от датата на изпращане на 
обявлението за поръчката.

Обстоятелства на неотложност 
могат да доведат до съкращаване на 
срока само тогава, когато не са 
предизвикани от самите 
възложители.

Or. de

Изменение 107
Werner Langen

Предложение за директива
Член 25 — параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Възлагащият орган 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 19, параграфи 3, 4 и 
5.

4. Възлагащият орган 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 19, параграфи 3, 4 и 
5.

Or. de

Изменение 108
Jens Rohde

Предложение за директива
Член 26
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Членът се заличава.

Or. en

Обосновка

Заличаване с цел опростяване, тъй като процедурата не е необходима. Ако 
възлагащият орган е провел открита процедура, но не е получил оферти или са 
липсвали оферти от квалифицирани оференти, той има право да използва 
процедурата на договаряне без предварително обявяване. Поради това ограничените 
процедури правят набора от правила по-сложен, по-малко прозрачен и ненужно 
ограничават конкуренцията.

Изменение 109
Jens Rohde

Предложение за директива
Член 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членът се заличава.

Or. en

Обосновка

С цел опростяване членове 27 и 28 следва да бъдат слети в една процедура.

Изменение 110
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива
Член 27 — параграф 4 — алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
неспазването на задължението за 
неутралност от страна на 
възлагащите органи се наказва със 
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санкция.

Or. en

Изменение 111
Jens Rohde

Предложение за директива
Член 28 — параграф 1 — алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Минималният срок за получаване на 
заявките за участие е 30 дни от датата на 
изпращане на обявлението за 
обществената поръчка.

Минималният срок за получаване на 
заявките за участие е 40 дни от датата на 
изпращане на обявлението за 
обществената поръчка.

Or. en

Обосновка

Минималният срок за получаване на заявките за участие следва да бъде 40 дни, както 
в откритата процедура, за да се гарантират възможно най-сходни административни 
правила в различните процедури.

Изменение 112
Jens Rohde

Предложение за директива
Член 28 — параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В хода на договарянето не се 
променя следното:
а) описанието на поръчката;
б) частта от техническите 
спецификации, която определя 
минималните изисквания;
в) критериите за възлагане.

Or. en
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Обосновка

Вмъкнат от член 27 след сливането на двете процедури.

Изменение 113
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 28 — параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Състезателните диалози могат да се 
провеждат на последователни етапи, за 
да се намали броят на решенията за 
обсъждане по време на етапа на диалога, 
като се прилагат критериите за 
възлагане, дефинирани в обявлението за 
поръчката или в описателния документ. 
В обявлението за поръчката или в 
описателния документ възлагащият 
орган посочва дали ще използва тази
възможност.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. en

Изменение 114
Vicky Ford

Предложение за директива
Член28 — параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. След като обявят диалога за 
приключен и уведомят участниците за 
това, възлагащите органи ги канят да 
представят своите окончателни 
оферти на базата на представените и 
конкретизирани по време на диалога 
решения. Офертите съдържат всички 
задължителни елементи, необходими за 
изпълнението на проекта.

6. След като обявят диалога за 
приключен и уведомят участниците за 
това, възлагащите органи канят всеки 
участник да представи своята 
окончателна оферта на базата на 
представените и конкретизирани по 
време на диалога решения. Офертите 
съдържат всички задължителни 
елементи, необходими за изпълнението 
на проекта.



PE491.205v01-00 80/152 AM\904833BG.doc

BG

Or. en

Обосновка

За да отговорят на изискванията за поверителност, не всички оференти могат да 
предложат еднакво решение, особено важно в иновативните решения.

Изменение 115
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 29 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При партньорствата за иновации 
всеки икономически оператор може да 
подаде заявка за участие в отговор на 
обявление за поръчка с оглед 
установяване на структурирано 
партньорство за разработка на 
новаторски продукт, услуга или 
строителство и закупуване впоследствие 
на получените в резултат на това стоки, 
услуги или строителство, стига те да 
отговарят на договорените нива на 
изпълнение и разходи.

1. При партньорствата за иновации 
всеки икономически оператор може да 
подаде заявка за участие в отговор на 
обявление за поръчка с оглед 
установяване на структурирано 
партньорство за разработка на 
новаторски продукт, услуга или 
строителство и закупуване впоследствие 
на получените в резултат на това стоки, 
услуги или строителство, стига те да 
отговарят на договорените нива на 
изпълнение и разходи. Възлагащият 
орган следва ясно да опише кои права 
върху интелектуалната собственост, 
ако има такива, желае да придобие в 
резултат на поръчката, или 
предварително като част от 
обявлението за поръчката, 
описателния документ или поканата 
за потвърждаване на интерес, или на 
по-късен етап като част от 
договарянето на поръчката.

Or. en

Изменение 116
Vicky Ford, András Gyürk
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Предложение за директива
Член29 — параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Възлагащите органи не 
ограничават пазара чрез 
предварително определяне на 
иновативното решение, което 
търсят, а по-скоро са отворени към 
широката гама решения на даден 
проблем, за да стимулират най-
иновативните идеи.

Or. en

Изменение 117
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 29 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Партньорството се структурира на 
последователни етапи според 
последователността на стъпките в 
процеса на изследване и разработка на 
иновациите, евентуално до 
производството на стоката или 
извършването на услугите. То 
предвижда междинни показатели за 
постигане от партньора и заплащане на 
възнаграждението на съответни вноски. 
Въз основа на тези показатели 
възлагащият орган може да реши след 
всеки етап да прекрати партньорството 
и да стартира нова процедура за 
възлагане на обществени поръчки за 
останалите етапи, стига да е придобил 
съответните права върху 
интелектуалната собственост.

2. Партньорството се структурира на 
последователни етапи според 
последователността на стъпките в 
процеса на изследване и разработка на 
иновациите, евентуално до 
производството на стоката или 
извършването на услугите. То 
предвижда междинни показатели за 
постигане от партньора и заплащане на 
възнаграждението на съответни вноски. 
Въз основа на тези цели възлагащият 
орган може да реши или да възлага 
поръчките поетапно с възможност за 
изпълнение от различни партньори на 
различните етапи на процеса, или 
може да реши да възложи поръчка за 
няколко етапа на един и същ 
партньор или партньори.
Възлагащият орган може също така 
да реши след всеки етап да прекрати 
партньорството и да стартира нова 
процедура за възлагане на обществена 
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поръчка за останалия етап или етапи, 
стига възлагащият орган да е придобил 
съответните права върху 
интелектуалната собственост или в 
противен случай да е изплатил 
съответното възнаграждение според 
договореностите с партньора или 
партньорите.

Or. en

Изменение 118
Jens Rohde

Предложение за директива
Член 29 — параграф 3 — алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поръчката се възлага в съответствие с 
правилата за състезателна процедура с 
договаряне, посочени в член 27.

Поръчката се възлага в съответствие с 
правилата за състезателен диалог, 
както са посочени в член 28.

Or. en

Обосновка

След сливане на членове 27 и 28.

Изменение 119
András Gyürk

Предложение за директива
Член 29 — параграф 3 — алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Само икономическите оператори, 
поканени от възлагащия орган след 
оценката на поисканата от тях 
информация, могат да подават проекти 
за изследване и разработка на иновации, 
чиято цел е удовлетворяване на 
потребностите, установени от 

Само икономическите оператори, 
поканени от възлагащия орган след 
оценката на поисканата от тях 
информация, могат да подават проекти 
за изследване и разработка на иновации, 
чиято цел е удовлетворяване на 
потребностите, установени от 
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възлагащия орган, които не могат да 
се удовлетворят от съществуващите 
решения. Поръчката се възлага 
единствено въз основа на критерия за 
възлагане „икономически най-изгодна 
оферта“ в съответствие с член 66, 
параграф 1, буква а).

възлагащия орган. Поръчката се възлага 
единствено въз основа на критерия за 
възлагане „икономически най-изгодна 
оферта“ в съответствие с член 66, 
параграф 1, буква а).

Or. en

Изменение 120
Jens Rohde

Предложение за директива
Член30 — параграф 2 — алинея 1 — буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) когато строителството, 
доставките или услугите могат да се
осигурят само от конкретен 
икономически оператор поради някоя 
от следните причини:

заличава се

i) отсъствието на конкуренция по 
технически причини;
ii) защитата на патенти, авторски 
права или други права върху 
интелектуалната собственост;
iii) защитата на други изключителни 
права.
Това изключение се прилага само 
когато не съществува достатъчно 
добра алтернатива или заместител и 
отсъствието на конкуренция не се 
дължи на изкуствено стесняване на 
параметрите на обществената 
поръчка.

Or. en

Обосновка

Откритата процедура следва да бъде процедурата по подразбиране. В случай че само 
един икономически оператор е на разположение, за да достави необходимото 
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строителство, стоки или услуги, възлагащият орган може да продължи да прилага 
тази процедура в съответствие с буква а). Тази разпоредба от друга страна би могла 
да предостави възможност за заобикаляне на откритата процедура.

Изменение 121
Jens Rohde

Предложение за директива
Член 30 — параграф 3 — буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато са необходими допълнителни 
доставки от първоначалния доставчик, 
предназначени за частична замяна на 
нормални снабдявания или инсталации 
или за разширяване обхвата на 
съществуващите снабдявания или 
инсталации, когато смяната на 
доставчика би принудила възлагащия 
орган да се сдобие с материал с 
различни технически характеристики, 
което ще доведе до несъвместимост или 
несъразмерно големи технически 
затруднения при експлоатацията и 
поддръжката; продължителността на 
такива поръчки, както и на периодично 
повтарящи се поръчки като правило не 
може да надвишава три години;

б) когато са необходими допълнителни 
доставки от първоначалния доставчик, 
предназначени за частична замяна на 
нормални снабдявания или инсталации 
или за разширяване обхвата на 
съществуващите снабдявания или 
инсталации, когато смяната на 
доставчика би принудила възлагащия 
орган да се сдобие с материал с 
различни технически характеристики, 
което ще доведе до несъвместимост или 
несъразмерно големи технически 
затруднения при експлоатацията и 
поддръжката; продължителността на 
такива поръчки, както и на периодично 
повтарящи се поръчки не може да 
надвишава три години от 
първоначалната поръчка;

Or. en

Обосновка

„Като правило“ е твърде общо понятие и ако следва да има гъвкавост по отношение 
на отклонението от тригодишната продължителност като минимум, критериите 
относно това кога може да се направи следва да бъдат определени по-конкретно.

Изменение 122
Jens Rohde

Предложение за директива
Член 32 — параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За да възлагат поръчки чрез нея, 
възлагащите органи спазват правилата 
на ограничената процедура. Всички 
кандидати, които удовлетворяват 
критериите за подбор, се допускат до 
системата; броят на тези кандидати не 
се ограничава в съответствие с член 64. 
Всички комуникации в контекста на 
една динамична система за покупки се 
осъществяват само с електронни 
средства в съответствие с член 19, 
параграфи 2–6.

2. За да възлагат поръчки чрез нея, 
възлагащите органи спазват правилата 
на отворената процедура. Всички 
кандидати, които удовлетворяват 
критериите за подбор, се допускат до 
системата; броят на тези кандидати не 
се ограничава в съответствие с член 64. 
Всички комуникации в контекста на 
една динамична система за покупки се 
осъществяват само с електронни 
средства в съответствие с член 19, 
параграфи 2–6.

Or. en

Обосновка

Тъй като ограничената процедура е заличена и за да се гарантира открита и лоялна 
конкуренция между икономическите оператори за получаване на достъп до 
динамичната система за покупки, за избирането на тези оператори следва да се 
прилага откритата процедура.

Изменение 123
Jens Rohde

Предложение за директива
Член 33 — параграф 5 — алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички оференти, подали допустими 
оферти, се канят едновременно по 
електронен път да участват в 
електронния търг, като използват към 
посочената дата и час връзките в 
съответствие с указанията, дадени в 
поканата. Електронният търг може да се 
проведе в няколко последователни 
етапа. Той не може да започне по-рано 
от два работни дни след датата на 
изпращане на поканите.

Всички оференти, подали допустими 
оферти, се канят едновременно по 
електронен път да участват в 
електронния търг, като използват към 
посочената дата и час връзките в 
съответствие с указанията, дадени в 
поканата. Електронният търг може да се 
проведе в няколко последователни 
етапа. Той не може да започне по-рано 
от пет работни дни след датата на 
изпращане на поканите.

Or. en
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Обосновка

Сроковете винаги могат да бъдат съкратени, но два дни изглежда прекалено кратък 
период за предоставяне на икономическите оператори на справедлива възможност за 
реакция, особено на МСП, които обикновено разполагат с по-малко човешки ресурси за 
участие в обществени поръчки.

Изменение 124
Jens Rohde

Предложение за директива
Член 34 — параграф 5 — алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи осигуряват 
достатъчен период от време между 
уведомяването и действителното 
събиране на информация.

Възлагащите органи осигуряват 
достатъчен период от време от 
минимум пет работни дни между 
уведомяването и действителното 
събиране на информация.

Or. en

Изменение 125
Jens Rohde

Предложение за директива
Член 40 — параграф 1 — алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Техническите спецификации, 
определени в точка 1 от 
приложение VIII, се посочват в 
документите за обществените поръчки. 
Те определят необходимите 
характеристики на строителство,
услуга или доставка.

Техническите спецификации, 
определени в точка 1 от 
приложение VIII, се посочват в 
документите за обществените поръчки. 
Те определят функционалността, 
която строителството, услугата или 
доставката трябва да предоставят.

Or. en

Обосновка

Целта на всички изменения на член 40 е да се гарантира, че възлагащите органи ще се 
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съсредоточат върху функционалността, която следва да бъде осигурена чрез 
съответната поръчка. Това следва да отвори пазара за възможно най-голям брой 
икономически оператори и за иновативни решения. Разбира се, въпреки това могат да 
бъдат добавени по-конкретни технически изисквания, които да насочват и да 
обясняват нуждите на възлагащия орган. В допълнение, някои изменения целят да 
изяснят допълнително предложението на Комисията техническите изисквания да не 
бъдат използвани по начин, който да ограничава конкуренцията.

Изменение 126
Werner Langen

Предложение за директива
Член 40 — параграф 1 — алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези характеристики могат да се 
отнасят до конкретния процес за 
производство или осигуряване на 
заявеното строителство, доставки 
или услуги или за всеки друг етап от 
съответния жизнен цикъл по член 2, 
точка 22.

заличава се

Or. de

Изменение 127
Jens Rohde

Предложение за директива
Член40 — параграф 1 — алинея2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези характеристики могат да се 
отнасят до конкретния процес за 
производство или осигуряване на 
заявеното строителство, доставки или 
услуги или за всеки друг етап от 
съответния жизнен цикъл по член 2, 
точка 22.

По-подробни характеристики относно
конкретния процес за производство или 
осигуряване на заявеното строителство, 
доставки или услуги или за всеки друг 
етап от съответния жизнен цикъл по 
член 2, точка 22, могат да бъдат 
изброени под формата на насоки, но 
не могат да изключват никой 
икономически оператор от участие в 
процедурата за възлагане на 
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обществена поръчка.

Or. en

Обосновка

Целта на всички изменения на член 40 е да се гарантира, че възлагащите органи ще се 
съсредоточат върху функционалността, която следва да бъде осигурена чрез 
съответната поръчка. Това следва да отвори пазара за възможно най-голям брой 
икономически оператори и за иновативни решения. Разбира се, въпреки това могат да
бъдат добавени по-конкретни технически изисквания, които да насочват и да 
обясняват нуждите на възлагащия орган. В допълнение, някои изменения целят да 
изяснят допълнително предложението на Комисията техническите изисквания да не 
бъдат използвани по начин, който да ограничава конкуренцията.

Изменение 128
Zigmantas Balčytis

Предложение за директива
Член 40 — параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Техническите спецификации 
могат да включват, когато е уместно, 
и изисквания, свързани с:

Or. lt

Изменение 129
Zigmantas Balčytis

Предложение за директива
Член 40 — параграф 1а — буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изпълнението, включително ниво 
на изпълнение съгласно изискванията 
за опазване на околната среда и 
климата, както и изпълнението по 
отношение на социално устойчивия
производствен процес;
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Or. lt

Изменение 130
Zigmantas Balčytis

Предложение за директива
Член 40 — параграф 1а — буква б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) характеристиките на жизнения 
цикъл;

Or. lt

Изменение 131
Zigmantas Balčytis

Предложение за директива
Член 40 — параграф 1а — буква в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) социално устойчивия
производствен процес;

Or. lt

Изменение 132
Zigmantas Balčytis

Предложение за директива
Член 40 — параграф 1а — буква г) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) организацията, квалификацията и 
опита на персонала, на когото е 
възложено изпълнението на 
въпросната поръчка;

Or. lt
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Изменение 133
Zigmantas Balčytis

Предложение за директива
Член 40 — параграф 1а — буква д) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) безопасността или размерите, 
включително процедурите относно 
осигуряване на качеството, 
терминологията, символите, 
изпитването и методите на 
изпитване, опаковането, 
маркирането и етикетирането, 
инструкциите за ползвателя;

Or. lt

Изменение 134
Zigmantas Balčytis

Предложение за директива
Член 40 — параграф 1а — буква е) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) правилата за проектиране и 
ценообразуване, условията за 
изпитване, инспекция и приемане на 
строителство и методите или 
технологиите на строителство, 
както и всички други технически 
условия, които възложителят е в 
състояние да предпише по силата на 
общи или специални нормативни 
актове, по отношение на завършено 
строителство и материалите или 
частите, включени в него.

Or. lt
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Изменение 135
Jens Rohde

Предложение за директива
Член 40 — параграф 3 — уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Без да засягат задължителните 
национални технически правила, 
доколкото те съответстват на правото на 
Съюза, техническите спецификации се 
определят по един от следните 
начини:

3. Без да засягат задължителните 
национални технически правила, 
доколкото те съответстват на правото на 
Съюза, техническите спецификации се 
определят по следния начин:

Or. en

Обосновка

Целта на всички изменения на член 40 е да се гарантира, че възлагащите органи ще се 
съсредоточат върху функционалността, която следва да бъде осигурена чрез 
съответната поръчка. Това следва да отвори пазара за възможно най-голям брой 
икономически оператори и за иновативни решения. Разбира се, въпреки това могат да 
бъдат добавени по-конкретни технически изисквания, които да насочват и да 
обясняват нуждите на възлагащия орган. В допълнение, някои изменения целят да 
изяснят допълнително предложението на Комисията техническите изисквания да не 
бъдат използвани по начин, който да ограничава конкуренцията.

Изменение 136
Jens Rohde

Предложение за директива
Член 40 — параграф 3 — буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) чрез позоваване на техническите 
спецификации и по ред на предимство –
на националните стандарти, които 
транспонират европейски стандарти, 
европейски технически одобрения, 
общи технически спецификации, 
международни стандарти, други 
технически еталони, установени от 
европейски органи по стандартизация, 
или когато такива не съществуват – чрез 

б) в допълнение, като средство за 
предполагане на съответствие с тези 
изисквания за работните 
характеристики или 
функционалните изисквания, би могло 
да се извърши позоваване на 
техническите спецификации и по ред на 
предимство – на националните 
стандарти, които транспонират 
европейски стандарти, европейски 
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позоваване на националните стандарти, 
националните технически одобрения 
или националните технически 
спецификации, отнасящи се до 
проектирането, метода на изчисление и 
изпълнение на строителството, както и 
до използването на стоките; при всяко 
позоваване се добавят думите „или 
еквивалентно“;

технически одобрения, общи 
технически спецификации, 
международни стандарти, други 
технически еталони, установени от 
европейски органи по стандартизация, 
или когато такива не съществуват – чрез 
позоваване на националните стандарти, 
националните технически одобрения 
или националните технически 
спецификации, отнасящи се до 
проектирането, метода на изчисление и 
изпълнение на строителството, както и 
до използването на стоките; при всяко 
позоваване се добавят думите „или 
еквивалентно“;

Or. en

Обосновка

Целта на всички изменения на член 40 е да се гарантира, че възлагащите органи ще се 
съсредоточат върху функционалността, която следва да бъде осигурена чрез 
съответната поръчка. Това следва да отвори пазара за възможно най-голям брой 
икономически оператори и за иновативни решения. Разбира се, въпреки това могат да 
бъдат добавени по-конкретни технически изисквания, които да насочват и да 
обясняват нуждите на възлагащия орган. В допълнение, някои изменения целят да 
изяснят допълнително предложението на Комисията техническите изисквания да не 
бъдат използвани по начин, който да ограничава конкуренцията.

Изменение 137
Jens Rohde

Предложение за директива
Член 40 — параграф 3 — буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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;

заличава се
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Or. en

Обосновка

Целта на всички изменения на член 40 е да се гарантира, че възлагащите органи ще се 
съсредоточат върху функционалността, която следва да бъде осигурена чрез 
съответната поръчка. Това следва да отвори пазара за възможно най-голям брой 
икономически оператори и за иновативни решения. Разбира се, въпреки това могат да 
бъдат добавени по-конкретни технически изисквания, които да насочват и да 
обясняват нуждите на възлагащия орган. В допълнение, някои изменения целят да 
изяснят допълнително предложението на Комисията техническите изисквания да не 
бъдат използвани по начин, който да ограничава конкуренцията.

Изменение 138
Jens Rohde

Предложение за директива
Член 40 — параграф 3 — буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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
или функционалните изисквания, 
упоменати в буква а).

заличава се

Or. en

Обосновка

Целта на всички изменения на член 40 е да се гарантира, че възлагащите органи ще се 
съсредоточат върху функционалността, която следва да бъде осигурена чрез 
съответната поръчка. Това следва да отвори пазара за възможно най-голям брой 
икономически оператори и за иновативни решения. Разбира се, въпреки това могат да 
бъдат добавени по-конкретни технически изисквания, които да насочват и да 
обясняват нуждите на възлагащия орган. В допълнение, някои изменения целят да 
изяснят допълнително предложението на Комисията техническите изисквания да не 
бъдат използвани по начин, който да ограничава конкуренцията.

Изменение 139
Jens Rohde
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Предложение за директива
Член 40 — параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Освен ако това не е обосновано от 
предмета на поръчката, техническите
спецификации не може да се позовават 
на конкретен модел или източник, или 
на специфичен процес, нито на 
търговска марка, патент, тип или 
специфичен произход или 
производство, което би довело до 
облагодетелстване или елиминиране на 
някои предприятия или някои продукти. 
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“.

4. Техническите спецификации не може 
да се позовават на конкретен модел или 
източник, или на специфичен процес, 
нито на търговска марка, патент, тип 
или специфичен произход или 
производство, което би довело до 
облагодетелстване или елиминиране на 
някои предприятия или някои продукти. 
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“.

Or. en

Обосновка

С цел по-голяма яснота изразът „освен ако това не е обосновано от предмета на 
поръчката“ не е необходим, тъй като разпоредбата така или иначе предвижда 
„извънредни обстоятелства“. Поради това той следва да бъде премахнат, за да се 
поясни, че техническите спецификации като общо правило не могат да се отнасят до 
конкретни процеси, патенти и т.н.

Изменение 140
Jens Rohde

Предложение за директива
Член 40 — параграф 6 — алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато възлагащ орган използва 
възможността по параграф 3, буква а) да 
формулира технически спецификации 
въз основа на изисквания за работни 
характеристики и функционални 

Когато възлагащ орган използва 
възможността по параграф 3, буква б) да 
формулира технически спецификации, 
той не може да отхвърли оферта за 
строителство, доставки или услуги, 
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изисквания, той не може да отхвърли 
оферта за строителство, доставки или 
услуги, която съответства на 
национален стандарт, транспониращ 
европейски стандарт, европейско 
техническо одобрение, обща техническа 
спецификация, международен стандарт 
или технически еталон, установен от 
европейски орган по стандартизация, 
ако тези спецификации се отнасят до 
определените от възлагащия орган 
изисквания за работни характеристики и 
функционални изисквания.

която съответства на национален 
стандарт, транспониращ европейски 
стандарт, европейско техническо 
одобрение, обща техническа 
спецификация, международен стандарт 
или технически еталон, установен от 
европейски орган по стандартизация, 
ако тези спецификации се отнасят до 
определените от възлагащия орган 
изисквания за работни характеристики и 
функционални изисквания.

Or. en

Изменение 141
Jens Rohde

Предложение за директива
Член 41 — параграф 1 — алинея 1 — уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато възлагащи органи посочват 
екологични, социални или други
характеристики на строителство, услуга 
или доставка по отношение на 
изискванията за работните 
характеристики или функционалните 
изисквания по член 40, параграф 3, 
буква а), те могат да изискат това 
строителство, услуги или доставки да 
носят определен етикет, стига всички 
долуизброени условия да бъдат 
изпълнени:

Когато възлагащи органи посочват 
екологични характеристики на 
строителство, услуга или доставка по 
отношение на изискванията за 
работните характеристики или 
функционалните изисквания по член 40, 
параграф 3, буква а), те могат да изискат 
това строителство, услуги или доставки 
да носят определен етикет, стига всички 
долуизброени условия да бъдат 
изпълнени:

Or. en

Обосновка

Екологичните характеристики могат да бъдат включени в договор за възлагане на 
обществена поръчка, защото това може пряко да се свърже с качеството на 
предоставеното строителство, услуга или стока. Социалните характеристики не са 
пряко свързани с предоставеното качество и следователно целите на социалната 
политика следва да се постигат чрез самата нея.
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Изменение 142
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива
Член 41 — параграф 1 — алинея 1 — буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) изискванията за етикета засягат 
единствено характеристики, свързани с 
предмета на поръчката, и са подходящи 
за определяне на характеристиките на 
строителството, доставките или 
услугите, предмет на поръчката;

a) изискванията за етикета засягат 
единствено характеристики, пряко 
свързани с предмета на поръчката, и са 
подходящи за определяне на 
характеристиките на строителството, 
доставките или услугите, предмет на 
поръчката;

Or. en

Изменение 143
Jens Rohde

Предложение за директива
Член 41 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато етикет изпълнява 
условията, предвидени в параграф 1, 
букви от б), в), г) и д), но също така 
поставя изисквания, които не са 
свързани с предмета на поръчката, 
възлагащите органи могат да 
определят техническата 
спецификация, като се позоват само 
на онези подробни спецификации на 
етикета или, когато е необходимо, на 
части от тях, които са свързани с 
предмета на поръчката и са 
подходящи за определяне на 
характеристиките на този предмет.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Когато даден етикет обхваща повече условия или критерии от изискваните, това не 
следва да води до повече изисквания по отношение на документацията.

Изменение 144
Jens Rohde

Предложение за директива
Член 42 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Възлагащите органи приемат други 
подходящи свидетелства, освен тези по 
параграф 1, като техническо досие на 
производителя, когато въпросният 
икономически оператор няма достъп до 
сертификатите или протоколите от 
изпитване по параграф 1 или няма 
възможност да ги получи в съответните 
срокове.

2. Възлагащите органи приемат други 
подходящи и равностойни 
свидетелства, освен тези по параграф 1, 
като техническо досие на 
производителя, когато въпросният 
икономически оператор няма достъп до 
сертификатите или протоколите от 
изпитване по параграф 1 или няма 
възможност да ги получи в съответните 
срокове.

Or. en

Изменение 145
Werner Langen

Предложение за директива
Член 43 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Възлагащите органи могат да 
разрешават на оферентите да представят 
варианти. Те са длъжни да посочат 
дали разрешават варианти в 
обявлението за поръчката или когато 
обявление за предварителна 
информация се използва като покана 
за участие в състезателна процедура 
– в поканата за потвърждаване на 
интерес. Без това посочване 

1. Възлагащите органи трябва да 
разрешават на оферентите да представят 
варианти.
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представянето на варианти не се 
разрешава.

Or. de

Изменение 146
Jens Rohde

Предложение за директива
Член 43 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Възлагащите органи могат да 
разрешават на оферентите да представят 
варианти. Те са длъжни да посочат дали 
разрешават варианти в обявлението за 
поръчката или когато обявление за 
предварителна информация се използва 
като покана за участие в състезателна 
процедура – в поканата за 
потвърждаване на интерес. Без това 
посочване представянето на 
варианти не се разрешава.

1. Възлагащите органи могат да 
разрешават на оферентите да представят 
варианти. Те са длъжни да посочат дали 
разрешават варианти в обявлението за 
поръчката или когато обявление за 
предварителна информация се използва 
като покана за участие в състезателна 
процедура – в поканата за 
потвърждаване на интерес.
Възлагащите органи не могат да 
отхвърлят алтернативни оферти, за 
които може да се докаже, че 
отговарят на функционалните 
изисквания на поръчката.

Or. en

Обосновка

Представянето на варианти следва да се разрешава, а забраната на алтернативни 
оференти очевидно е непропорционална. Участието в процедурите за възлагане на 
обществени поръчки е свързано с изразходване на ресурси, както за възлагащите 
органи, така и за икономическите оператори. Последните не биха изразходвали 
човешки и финансови ресурси за дадена оферта, ако не считат, че решението им би 
отговорило на нуждите на поръчката.

Изменение 147
Werner Langen

Предложение за директива
Член 43 — параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Възлагащите органи, които 
разрешават представянето на 
варианти, излагат в документацията за 
поръчката минималните изисквания, на 
които трябва да отговарят вариантите, и 
специфичните изисквания за тяхното 
представяне, ако има такива. Те са 
длъжни също така да гарантират, че 
избраните критерии за възлагане могат 
успешно да се прилагат както към 
варианти, отговарящи на тези 
минимални изисквания, така и към 
редовните оферти, които не са варианти.

2. Възлагащите органи излагат в 
документацията за поръчката 
минималните изисквания, на които 
трябва да отговарят вариантите, и 
специфичните изисквания за тяхното 
представяне, ако има такива. Те са 
длъжни също така да гарантират, че 
избраните критерии за възлагане могат 
успешно да се прилагат както към 
варианти, отговарящи на тези 
минимални изисквания, така и към 
редовните оферти, които не са варианти.

Or. de

Изменение 148
Werner Langen

Предложение за директива
Член 43 — параграф 3 — алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При процедури за възлагане на 
обществени поръчки за доставки или 
услуги, възлагащите органи, които са 
разрешили представянето на 
варианти, не могат да 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.

При процедури за възлагане на 
обществени поръчки за доставки или 
услуги, възлагащите органи не могат да 
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.

Or. de

Изменение 149
Eija-Riitta Korhola
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Предложение за директива
Член 44 — параграф 1 — алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обществените поръчки могат да се 
разделят на еднородни или разнородни 
обособени позиции. Когато
възлагащият орган не счита за 
необходимо да разделя на обособени 
позиции поръчките на стойност, по-
голяма или равна на праговете,
предвидени в член 4, но не по-малка от 
500 000 EUR, определена в 
съответствие с член 5, той посочва в 
обявлението за поръчката или в 
поканата за потвърждаване на 
интерес обяснение за своите причини.

С цел засилване на конкуренцията и 
подпомагане на МСП да получат 
обществени поръчки, обществените
поръчки могат да се разделят на 
еднородни или разнородни обособени 
позиции, освен за поръчки, които
възлагащият орган не счита за 
необходимо да разделя на обособени 
позиции.

Or. en

Обосновка

Важно е възлагащите органи да се насърчават да разделят поръчките на обособени 
позиции, за да се улесни участието на МСП в конкурси за възлагане на обществени 
поръчки. Не следва обаче да съществува задължение за разделяне на обособени 
позиции, защото в такъв случай възлагащият орган би могъл да раздели на обособени 
позиции договор за възлагане, който не е следвало да се разделя. Това често се случва 
например при поръчките за строителство или информационни технологии. Също 
така би било трудно да се определят на практика размерът и стойността на 
обособените позиции.

Изменение 150
Kent Johansson

Предложение за директива
Член 44 — параграф 1 — алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обществените поръчки могат да се 
разделят на еднородни или разнородни 
обособени позиции. Когато възлагащият 
орган не счита за необходимо да разделя 
на обособени позиции поръчките на 
стойност, по-голяма или равна на 

Обществените поръчки се разделят на 
еднородни или разнородни обособени 
позиции. Когато възлагащият орган не 
счита за необходимо да разделя на 
обособени позиции поръчките на 
стойност, по-голяма или равна на 
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праговете, предвидени в член 4, но не 
по-малка от 500 000 EUR, определена в 
съответствие с член 5, той посочва в 
обявлението за поръчката или в 
поканата за потвърждаване на интерес 
обяснение за своите причини.

праговете, предвидени в член 4, но не 
по-малка от 500 000 EUR, определена в 
съответствие с член 5, той посочва в 
обявлението за поръчката или в 
поканата за потвърждаване на интерес 
обяснение за своите причини.

Or. en

Изменение 151
Jens Rohde

Предложение за директива
Член 44 — параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Възлагащите органи могат да 
изискват всички изпълнители да 
координират своите действия под 
ръководството на икономическия 
оператор, на който е възложена 
обособена позиция, включваща 
координирането на целия проект или 
на съответните части от него.

заличава се

Or. en

Обосновка

Възлагащите органи не следва да разполагат с възможност да диктуват 
управлението и структурата на собствеността в частни дружества. Ако без това 
разделянето на дадена поръчка е неприложимо, следва да се заключи, че поръчката не 
е подходяща за разделяне.

Изменение 152
Pilar del Castillo Vera

Предложение за директива
Член 46 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Възлагащите органи могат да 1. Възлагащите органи оповестяват
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оповестят своите намерения за 
планирани обществени поръчки с 
публикуването на обявление за 
предварителна информация при първа 
възможност след началото на 
бюджетната година. Тези обявления 
съдържат информацията, посочена в 
приложение VI, част Б, раздел I. Те се 
публикуват от Комисията или от 
възлагащите органи в техните профили 
на купувачи в съответствие с точка 2, 
буква б) от приложение IX. Когато 
обявлението е публикувано от 
възлагащите органи в профила им на 
купувач, те пращат известие за 
публикуването в профила си в 
съответствие с точка 3 от 
приложение IX.

своите намерения за планирани 
обществени поръчки с публикуването 
на обявление за предварителна 
информация при първа възможност след 
началото на бюджетната година. Тези 
обявления съдържат информацията, 
посочена в приложение VI, част Б, 
раздел I. Те се публикуват от Комисията 
или от възлагащите органи в техните 
профили на купувачи в съответствие с 
точка 2, буква б) от приложение IX. 
Когато обявлението е публикувано от 
възлагащите органи в профила им на 
купувач, те пращат известие за 
публикуването в профила си в 
съответствие с точка 3 от 
приложение IX.

Or. es

Изменение 153
Jens Rohde

Предложение за директива
Член 46 — параграф 2 — алинея 1 — уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

За ограничени процедури и
състезателни процедури с договаряне, 
нецентралните възлагащи органи могат 
да използват обявление за 
предварителна информация като покана 
за участие в състезателна процедура по 
член 24, параграф 2, стига обявлението 
да изпълнява всички долупосочени 
условия:

За състезателен диалог, нецентралните 
възлагащи органи могат да използват 
обявление за предварителна 
информация като покана за участие в 
състезателна процедура по член 24, 
параграф 2, стига обявлението да 
изпълнява всички долупосочени 
условия:

Or. en

Обосновка

С цел съгласуване със заличаването на членове 26 и 27.
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Изменение 154
Jens Rohde

Предложение за директива
Член 46 — параграф 2 — алинея 1— буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да посочва, че поръчката ще бъде 
възложена чрез ограничена процедура 
или състезателна процедура с 
договаряне без по-нататъшно 
публикуване на покана за участие в 
състезателна процедура, и да покани 
заинтересованите икономически 
оператори да заявят своя интерес 
писмено;

б) да посочва, че поръчката ще бъде 
възложена чрез състезателен диалог
без по-нататъшно публикуване на 
покана за участие в състезателна 
процедура, и да приканва 
заинтересованите икономически 
оператори да заявят своя интерес 
писмено;

Or. en

Обосновка

С цел съгласуване със заличаването на членове 26 и 27.

Изменение 155
Pilar del Castillo Vera

Предложение за директива
Член 47 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички възлагащи органи могат да
използват обявление за поръчка като 
покана за участие в състезателна 
процедура по отношение на всички 
видове процедури. Такива обявления 
съдържат информацията, посочена в 
приложение VI, част В, и се публикуват 
в съответствие с член 49.

Всички възлагащи органи използват
обявление за поръчка като покана за 
участие в състезателна процедура по 
отношение на всички видове процедури. 
Такива обявления съдържат 
информацията, посочена в 
приложение VI, част В, и се публикуват 
в съответствие с член 49.

Or. es
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Изменение 156
Jens Rohde

Предложение за директива
Член 52 — параграф 1 — алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При ограничените процедури,
процедурите за състезателен диалог,
партньорствата за иновации и 
състезателните процедури с 
договаряне възлагащите органи 
приканват едновременно и в писмена 
форма избраните кандидати да подават 
своите оферти или в случай на 
състезателен диалог – да вземат участие 
в диалога.

При процедурите за състезателен диалог 
и партньорствата за иновации 
възлагащите органи приканват 
едновременно и в писмена форма 
избраните кандидати да подават своите 
оферти или в случай на състезателен 
диалог – да вземат участие в диалога.

Or. en

Обосновка

С цел съгласуване със заличаването на членове 26 и 27.

Изменение 157
Henri Weber

Предложение за директива
Член 54 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Възлагащите органи могат да решат
да не възлагат поръчка на оферента, 
подал най-добрата оферта, когато са 
установили, че той не спазва, най-
малко в еквивалентна степен,
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 XI.

2. Възлагащите органи решават да не 
възлагат поръчка на оферента, подал 
най-добрата оферта, ако се установи, че 
той не спазва задълженията, установени 
от законодателството на Съюза или 
националното законодателство, или 
колективните споразумения, 
приложими за мястото, където се 
извършват строителството, 
услугите и доставките, в областта на 
социалното, трудовото или 
екологичното право, или от
разпоредбите на международното 
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социално или екологично право, 
изброени в приложение XI.

Or. fr

Изменение 158
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 54 — параграф 3 — алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи могат да 
обърнат внимание на малките и 
средни предприятия.

Or. fr

Изменение 159
Henri Weber

Предложение за директива
Член 55 — параграф 1 — алинея 1 — буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) участие в експлоатация на детски 
труд и трафик на хора по смисъла на 
Директива 2011/36/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 5 април
2011 година относно 
предотвратяването и борбата с 
трафика на хора и защитата на 
жертвите от него1;
_____________
1 OВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1.

Or. fr
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Изменение 160
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 55 — параграф 1 — алинея 1 — буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) чиято уредба възпрепятства 
спазването на принципа на търговска 
реципрочност, позволяващ на 
европейски предприятия да 
представят оферти за обществени 
поръчки в държавата по произход на 
кандидата или оферента;

Or. fr

Изменение 161
Henri Weber

Предложение за директива
Член 55 — параграф 3 — алинея 1 — уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащ орган има право да изключи
от участие в обществена поръчка който 
и да е икономически оператор, ако едно 
от следните условия е изпълнено:

Възлагащ орган изключва от участие в 
обществена поръчка който и да е 
икономически оператор, ако едно от 
следните условия е изпълнено:

Or. fr

Изменение 162
Henri Weber

Предложение за директива
Член 55 — параграф 3 — алинея 1 — буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(а) когато е запознат с нарушаване на 
задължения, установени от 
законодателството на Съюза в областта 

(а) когато е запознат с нарушаване на 
задължения, установени от 
законодателството на Съюза в областта 
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на социалното, трудовото или 
екологичното право, или на 
разпоредбите на международното 
социално или екологично право, 
изброени в приложение XI. 
Съблюдаването на законодателството на 
Съюза или на международните 
разпоредби също включва съблюдаване 
в еквивалентна степен.

на социалното, трудовото или 
екологичното право, установени от 
законодателството на Съюза или 
националното законодателство и 
колективните споразумения, 
приложими за мястото, където се 
извършват строителството или 
услугите, или на разпоредбите на 
международното социално или 
екологично право, изброени в 
приложение XI, включително по 
веригата на доставки. Ако веригата на 
доставки се намира изцяло или 
частично в трети държави, 
възлагащият орган може да изключи 
даден икономически оператор, ако 
разполага със сведения за нарушаване 
на международни разпоредби в 
областта на социалното и 
екологичното право, изброени в 
приложение ХІ. Съблюдаването на 
законодателството на Съюза или на 
международните разпоредби също 
включва съблюдаване в еквивалентна 
степен.

Or. fr

Изменение 163
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива
Член 55 — параграф 3 — алинея 1 — буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) когато е запознат с нарушаване на 
задължения, установени от 
законодателството на Съюза в областта 
на социалното, трудовото или 
екологичното право, или на 
разпоредбите на международното 
социално или екологично право, 
изброени в приложение XI. 
Съблюдаването на законодателството на 
Съюза или на международните 

a) когато може да докаже нарушаване 
на задължения, установени от 
законодателството на Съюза в областта 
на социалното, трудовото или 
екологичното право, или на 
разпоредбите на международното 
социално или екологично право, 
изброени в приложение XI. 
Съблюдаването на законодателството на 
Съюза или на международните 
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разпоредби също включва съблюдаване 
в еквивалентна степен.

разпоредби също включва съблюдаване 
в еквивалентна степен.

Or. en

Изменение 164
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива
Член 55 — параграф 3 — алинея 1 — буква бa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) когато икономическият оператор 
е от трета държава, която не отваря 
собствения си пазар на обществени 
поръчки за дружествата от ЕС;

Or. en

Изменение 165
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива
Член 55 — параграф 3 — алинея 1 — буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) когато възлагащият орган може да 
демонстрира по някакъв начин, че 
икономическият оператор е виновен за 
други тежки професионални нарушения;

в) когато възлагащият орган може да 
представи доказателство, че 
икономическият оператор е виновен за 
други тежки професионални нарушения;

Or. en

Изменение 166
Henri Weber

Предложение за директива
Член 55 — параграф 3а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Възлагащият орган изключва от 
участие в обществена поръчка всеки 
икономически оператор, ако едно от 
условията по параграфи 1, 2 или 3 от 
настоящия член е изпълнено по 
отношение на подизпълнител, 
предложен от този икономически 
оператор съгласно член 71.

Or. fr

Изменение 167
Henri Weber

Предложение за директива
Член 56 — параграф 1 — алинея 1 — буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) спазване на действащите правила 
и стандарти в сферата на 
здравеопазването и безопасността, 
социалното и трудовото право, 
залегнали в законодателството на 
Съюза и в националното 
законодателство, както и в 
колективните споразумения, 
приложими за мястото, където се 
извършват строителството, 
услугите или доставките;

Or. fr

Изменение 168
Pilar del Castillo Vera

Предложение за директива
Член 56 — параграф 1 — алинея 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи ограничават 
условията за участие само до 
необходимите за гарантиране, че 
кандидат или оферент има както 
правните и финансовите възможности, 
така и търговските и техническите 
способности да изпълни възлаганата 
поръчка. Всички изисквания са свързани 
с предмета на поръчката и строго 
пропорционални на него, като се отчита 
необходимостта да се гарантира реална 
конкуренция.

Възлагащите органи ограничават 
условията за участие само до 
необходимите за гарантиране, че 
кандидат или оферент има както 
правните и финансовите възможности, 
така и търговските и техническите 
способности да изпълни възлаганата 
поръчка. Всички изисквания са пряко
свързани с предмета на поръчката и 
строго пропорционални на него, като се 
отчита необходимостта да се гарантира 
реална конкуренция.

Or. es

Изменение 169
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива
Член 56 — параграф 1 — алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи ограничават 
условията за участие само до 
необходимите за гарантиране, че 
кандидат или оферент има както 
правните и финансовите възможности, 
така и търговските и техническите 
способности да изпълни възлаганата 
поръчка. Всички изисквания са свързани 
с предмета на поръчката и строго 
пропорционални на него, като се отчита 
необходимостта да се гарантира реална 
конкуренция.

Възлагащите органи ограничават 
условията за участие само до 
необходимите за гарантиране, че 
кандидат или оферент има както 
правните и финансовите възможности, 
така и търговските и техническите 
способности да изпълни възлаганата 
поръчка. Всички изисквания са пряко 
свързани с предмета на поръчката и 
строго пропорционални на него, като се 
отчита необходимостта да се гарантира 
реална конкуренция.

Or. en

Изменение 170
Jens Rohde
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Предложение за директива
Член 59 — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Органът, издаващ паспорта, изисква 
съответната информация директно от 
компетентните органи, освен ако това не 
е забранено от националните правила за 
защита на личните данни.

3. Органът, издаващ паспорта, изисква 
съответната информация директно от 
компетентните органи, освен ако това не 
е забранено от националните правила за 
защита на личните данни и когато 
информацията може да бъде събрана 
единствено от самия икономически 
оператор. В тези случаи 
икономическият оператор 
предоставя информацията на органа, 
за да получи паспорт за обществени 
поръчки.

Or. en

Изменение 171
Jens Rohde

Предложение за директива
Член 59 — параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Европейският паспорт за обществени 
поръчки се признава от всички 
възлагащи органи като доказателство за 
изпълнение на условията за участие, 
попадащи в неговия обхват, и не може 
да се оспорва без основание. Такова 
основание може да бъде свързано с 
факта, че паспортът е издаден преди 
повече от шест месеца.

4. Европейският паспорт за обществени 
поръчки се признава от всички 
възлагащи органи като доказателство за 
изпълнение на условията за участие, 
попадащи в неговия обхват, и не може 
да се оспорва без основание. Такова 
основание може да бъде свързано с 
факта, че паспортът е издаден преди 
повече от дванадесет месеца.

Or. en

Обосновка

Паспортът за обществени поръчки може да бъде важен инструмент за намаляване 
на административните разходи, но срокът му на валидност следва да се увеличи, тъй 
като 6 месеца изглеждат като необосновано кратък срок и би било твърде скъпо за 
икономическите оператори, и по-специално за МСП, да подновяват паспортите си 
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два пъти годишно.

Изменение 172
Henri Weber

Предложение за директива
Член 61 — 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 173
Henri Weber

Предложение за директива
Член 61 — параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Възлагащите органи може да 
изискват представянето на 
сертификати, изготвени от 
независими органи, доказващи, че 
икономическият оператор и неговите 
евентуални подизпълнители спазват 
действащите правила и стандарти в 
сферата на здравеопазването и 
безопасността, социалното и 
трудовото право, залегнали в 
законодателството на Съюза и в 
националното законодателство и 
колективните споразумения, 
приложими за мястото, където се 
извършват строителството, 
услугите или доставките.

Or. fr
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Изменение 174
Henri Weber

Предложение за директива
Член 61 — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При поискване държавите членки 
предоставят на други държави членки в 
съответствие с член 88 всяка 
информация, имаща отношение към 
документите, представени като 
свидетелство за съответствие със 
стандартите за качество и екологично 
управление по параграфи 1 и 2 от 
настоящия член.

3. При поискване държавите членки 
предоставят на други държави членки в 
съответствие с член 88 всяка 
информация, имаща отношение към 
документите, представени като 
свидетелство за съответствие със 
стандартите за качество и екологично 
управление, както и социалните 
стандарти по параграфи 1 и 2 от 
настоящия член.

Or. fr

Изменение 175
Werner Langen

Предложение за директива
Член 62 — параграф 1 — алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на критериите, свързани 
с икономическото и финансовото 
състояние, установени по член 56, 
параграф 3, и критериите, свързани с 
техническите и професионалните
способности, установени по член 56, 
параграф 4, икономически оператор 
може, когато е уместно и подходящо за 
конкретна поръчка, да разчита на 
възможностите на други субекти 
независимо от характера на 
правоотношенията, които има с тях. В 
този случай икономическият оператор 
доказва на възлагащия орган, че ще има 
на разположение необходимите ресурси, 
например чрез представянето на 
доказателство за ангажимента, поет за 

По отношение на критериите, свързани 
с икономическото и финансовото 
състояние, установени по член 56, 
параграф 3, и критериите, свързани с 
техническите и професионалните 
способности, установени по член 56, 
параграф 4, икономически оператор 
може, когато е уместно и подходящо за 
конкретна поръчка, да разчита на 
възможностите на други субекти 
независимо от характера на 
правоотношенията, които има с тях. В 
този случай икономическият оператор 
доказва на възлагащия орган, че ще има 
на разположение необходимите ресурси, 
например чрез представянето на 
доказателство за ангажимента, поет за 
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целта от тези субекти. По отношение 
на икономическото и финансовото 
състояние възлагащите органи могат 
да изискват икономическият 
оператор и тези субекти да бъдат 
солидарно отговорни за изпълнението 
на поръчката.

целта от тези субекти.

Or. de

Изменение 176
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива
Член 62 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случай на поръчки за 
строителство, поръчки за услуги и 
операции, свързани с проучване на 
терена и инсталиране в контекста на 
поръчка за доставки, възлагащите 
органи могат да изискват определени 
операции от критично значение да 
бъдат извършени пряко от самия 
оферент или когато оферта е 
подадена от група икономически 
оператори по член 6 – от участник в 
групата.

заличава се

Or. en

Изменение 177
Werner Langen

Предложение за директива
Член 62 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случай на поръчки за 
строителство, поръчки за услуги и 
операции, свързани с проучване на 

заличава се
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терена и инсталиране в контекста на 
поръчка за доставки, възлагащите 
органи могат да изискват определени 
операции от критично значение да 
бъдат извършени пряко от самия 
оферент или когато оферта е 
подадена от група икономически 
оператори по член 6 – от участник в 
групата.

Or. de

Изменение 178
Jens Rohde

Предложение за директива
Член 63

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членът се заличава.

Or. en

Обосновка

Непропорционална и ненужна пречка. На първо място, икономическият оператор 
трябва да е законно регистриран в държава членка в съответствие с изискванията за 
съответния сектор/професия. Освен това с въвеждането на паспорта за обществени 
поръчки не следва да е необходимо прилагането на допълнителни списъци, съставени в 
отделните държави членки, това води до риск от намаляване на конкуренцията и 
създаване на нови пречки в рамките на единния пазар.

Изменение 179
Jens Rohde

Предложение за директива
Член 64 — параграф 1 — алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При ограничените процедури, 
състезателните процедури с 
договаряне, процедурите за 

При процедурите за състезателен диалог 
и партньорствата за иновации 
възлагащите органи могат да 
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състезателен диалог и партньорствата за 
иновации възлагащите органи могат да 
ограничават броя на кандидатите, 
отговарящи на критериите за подбор, 
които ще поканят за представяне на 
оферти или провеждане на диалог, стига 
да има достатъчен брой квалифицирани 
кандидати.

ограничават броя на кандидатите, 
отговарящи на критериите за подбор, 
които ще поканят за представяне на 
оферти или провеждане на диалог, стига 
да има достатъчен брой квалифицирани 
кандидати.

Or. en

Обосновка

С цел съгласуване със сливането на състезателната процедура с договаряне и 
състезателния диалог.

Изменение 180
Jens Rohde

Предложение за директива
Член 64 — параграф 2 — алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При ограничената процедура
минималният брой кандидати е пет. В 
състезателната процедура с 
договаряне, в процедурата на 
състезателния диалог и в
партньорството за иновации 
минималният брой е три. При всички 
случаи броят на поканените кандидати е 
достатъчен, за да се гарантира реална 
конкуренция.

При процедурата за състезателен 
диалог минималният брой кандидати е 
шест, а при партньорството за 
иновации минималният брой е три. При 
всички случаи броят на поканените 
кандидати е достатъчен, за да се 
гарантира реална конкуренция.

Or. en

Обосновка

С цел съгласуване със сливането на състезателната процедура с договаряне и 
състезателния диалог. Освен това минималният брой кандидати при състезателния 
диалог следва да е по-голям от 3, тъй като целта на процедурата и да внесе 
гъвкавост, а не да ограничи конкуренцията. За партньорството за иновации числото 
3 изглежда по-разумно, тъй като при тежките поръчки за научни изследвания и 
иновации пазарът ще е по-малък.
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Изменение 181
Satu Hassi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 66 — параграф 1 — алинея 1 — буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 182
Henri Weber

Предложение за директива
Член 66 — параграф 1 — алинея 1 — буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-ниски разходи. заличава се

Or. fr

Изменение 183
Satu Hassi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 66 — 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
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Изменение 184
Jens Rohde

Предложение за директива
Член 66 — параграф 1 — алинея 1— буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-ниски разходи. б) най-ниска цена.

Or. en

Обосновка

Следва да се запази формулировката в член 53 от действащата директива относно 
„цена“ вместо „разходи“. Това ще увеличи правната яснота по отношение на двете 
възможности — „икономически най-изгодна оферта“ и „най-ниска цена“. По този 
начин първият критерий може да се прилага, когато предметът на поръчката е по-
сложен по своя характер и общата цена предполага по-голям брой на видовете 
разходи. Вторият критерий следва да се запази като възможност за възлагащия 
орган при закупуване на стандартизирани стоки и услуги.

Изменение 185
Satu Hassi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 66 — параграф 1 — алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По усмотрение на възлагащия орган 
разходите могат да се оценяват въз 
основа единствено на цената или 
посредством подход за оценка на 
ефективността на разходите, като 
например с използване на подхода за 
оценка на разходите за целия жизнен 
цикъл съгласно условията по член 67.

заличава се

Or. en

Обосновка

Заличава се вследствие на изменението на член 66, параграф 1, първа алинея, букви а) и 
б).
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Изменение 186
Jens Rohde

Предложение за директива
Член 66 — параграф 1 — алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По усмотрение на възлагащия орган 
разходите могат да се оценяват въз 
основа единствено на цената или 
посредством подход за оценка на 
ефективността на разходите, като 
например с използване на подхода за 
оценка на разходите за целия жизнен 
цикъл съгласно условията по член 67.

заличава се

Or. en

Обосновка

Следва да се запази формулировката в член 53 от действащата директива относно 
„цена“ вместо „разходи“. Това ще увеличи правната яснота по отношение на двете 
възможности — „икономически най-изгодна оферта“ или „най-ниска цена“, като 
оценката на разходите за целия жизнения цикъл следва да бъде част от формирането 
на икономически най-изгодната оферта.

Изменение 187
András Gyürk

Предложение за директива
Член 66 — параграф 1 — алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По усмотрение на възлагащия орган
разходите могат да се оценяват въз 
основа единствено на цената или 
посредством подход за оценка на 
ефективността на разходите, като 
например с използване на подхода за 
оценка на разходите за целия жизнен 
цикъл съгласно условията по член 67.

По усмотрение на възлагащия орган 
разходите могат да се оценяват въз 
основа единствено на цената при 
продукти с висока степен на 
стандартизация или посредством 
подход за оценка на ефективността на 
разходите, като например с използване 
на подхода за оценка на разходите за 
целия жизнен цикъл съгласно условията 
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по член 67.

Or. en

Изменение 188
Satu Hassi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 66 — параграф 2 — уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Икономически най-изгодната 
оферта по параграф 1, буква а) от 
гледна точка на възлагащия орган се 
определя въз основа на критерии, 
свързани с предмета на въпросната 
обществена поръчка. Тези критерии 
включват, освен цената или разходите 
по параграф 1, буква б), и други 
критерии, свързани с предмета на 
въпросната обществена поръчка, като:

2. Офертата с най-добро 
съотношение качество-цена по 
параграф 1, буква а) от гледна точка на 
възлагащия орган се определя въз 
основа на критерии, свързани с 
предмета на въпросната обществена 
поръчка. Тези критерии включват, освен 
разходите за целия жизнен цикъл по 
параграф 1, буква б), и други критерии, 
свързани с предмета на въпросната 
обществена поръчка, като:

Or. en

Обосновка

Съобразяване с изменението на член 66, параграф 1, алинея 1 – букви а) и б).

Изменение 189
Jens Rohde

Предложение за директива
Член 66 — параграф 2 — уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Икономически най-изгодната оферта
по параграф 1, буква а) от гледна точка 
на възлагащия орган се определя въз 
основа на критерии, свързани с 
предмета на въпросната обществена 

2. Икономически най-изгодната оферта 
по параграф 1, буква а) от гледна точка 
на възлагащия орган се определя въз 
основа на критерии, свързани с 
предмета на въпросната обществена 



AM\904833BG.doc 121/152 PE491.205v01-00

BG

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

поръчка. Тези критерии включват, освен 
цената, и други критерии, свързани с 
предмета на въпросната обществена 
поръчка, като:

Or. en

Изменение 190
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива
Член 66 — параграф 2 — уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Икономически най-изгодната оферта 
по параграф 1, буква а) от гледна точка 
на възлагащия орган се определя въз 
основа на критерии, свързани с 
предмета на въпросната обществена 
поръчка. Тези критерии включват, освен 
цената или разходите по параграф 1, 
буква б), и други критерии, свързани с 
предмета на въпросната обществена 
поръчка, като:

2. Икономически най-изгодната оферта
по параграф 1, буква а) от гледна точка 
на възлагащия орган се определя въз 
основа на критерии, пряко свързани с 
предмета на въпросната обществена 
поръчка. Тези критерии включват, освен 
цената или разходите по параграф 1, 
буква б), и други критерии, пряко
свързани с предмета на въпросната 
обществена поръчка, като:

Or. en

Изменение 191
Vicky Ford, András Gyürk

Предложение за директива
Член 66 — параграф 2 — буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) качество, включително технически 
качества, естетически и функционални 
характеристики, достъпност, 
предназначение за всички потребители, 
екологични характеристики и 
новаторски характер, включително, 
наред с другото, допълнителни 
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иновативни решения, които допълват 
минималните изисквания, посочени в 
обявлението за обществената 
поръчка, в описателния документ или 
в поканата за потвърждаване на 
интерес;

Or. en

Изменение 192
Satu Hassi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 66 — параграф 2 — буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 193
Jens Rohde

Предложение за директива
Член 66 — параграф 2 —буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) разходи за целия жизнен цикъл и 
качество, включително технически 
качества, естетически и функционални 
характеристики, достъпност, 
предназначение за всички потребители, 
екологични характеристики и 
новаторски характер;

Or. en
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Обосновка

Следва да се запази формулировката в член 53 от действащата директива относно 
„цена“ вместо „разходи“. Това ще увеличи правната яснота по отношение на двете 
възможности — „икономически най-изгодна оферта“ или „най-ниска цена“, като 
оценката на разходите за целия жизнения цикъл следва да бъде част от формирането 
на икономически най-изгодната оферта.

Изменение 194
Henri Weber

Предложение за директива
Член 66 — параграф 2 — буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) социално устойчив производствен 
процес;

Or. fr

Изменение 195
Jens Rohde

Предложение за директива
Член 66 — параграф 2 — буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за поръчки за услуги и поръчки, 
включващи строително проектиране, 
могат да се вземат под внимание 
организацията, квалификацията и 
опита на персонала, на когото е 
възложено изпълнението на 
въпросната поръчка, вследствие на 
което след възлагането на поръчката 
този персонал може да се замества 
единствено със съгласието на 
възлагащия орган, който трябва да 
провери дали заместниците 
осигуряват еквивалентна организация 
и качество;

заличава се
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Or. en

Обосновка

Разпоредбата е в противоречие с прерогативите във връзка с управлението на 
дружествата.

Изменение 196
Satu Hassi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 66 — параграф 2 — буква гa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) въздействие на поръчката върху 
устойчивото развитие, включително 
на всеки етап от жизнения цикъл; не 
е необходимо това въздействие да е 
остойностено, при условие че 
използваните критерии са в 
съответствие с параграф 4.

Or. en

Изменение 197
Gaston Franco

Предложение за директива
Член 66 — параграф 2 — буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) конкретния местен произход на 
заявеното строителство, доставки 
или услуги или за всеки друг етап от 
съответния жизнен цикъл в 
съответствие с принципите на 
Договорите.

Or. fr
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Изменение 198
Satu Hassi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 66 — 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
по параграф 1, буква а) и по 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 по параграф 1, буква а) и 
по параграф 2.

Or. en

Изменение 199
Satu Hassi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 66 — параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Критериите за възлагане не дават 
неограничена свобода на избор на 
възлагащия орган. Те гарантират 
възможността за ефективна 
конкуренция и да бъдат придружени от 
изисквания, които позволяват 
представената от оферентите 
информация да се проверява ефективно. 
Възлагащите органи ефективно 
проверяват дали офертите отговарят на 
критериите за възлагане въз основа на 
представените от оферентите 
информация и свидетелства.

4. Критериите за възлагане не дават 
неограничена свобода на избор на 
възлагащия орган. Критериите за 
възлагане, използвани за определяне на 
офертата с най-добро съотношение 
качество-цена, трябва:

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

Възлагащите органи ефективно 
проверяват дали офертите отговарят на 
критериите за възлагане въз основа на 
представените от оферентите 
информация и свидетелства.

Or. en

Изменение 200
Gaston Franco

Предложение за директива
Член 67 — параграф 1 — буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) вътрешните разходи, включително 
разходите, имащи отношение към 
придобиването, като производствените 
разходи, към използването, като 
потреблението на енергия, разходите за 
поддръжка, и към края на жизнения 
цикъл, като разходите за събиране и 
рециклиране, и

а) вътрешните разходи, включително 
разходите, имащи отношение към 
придобиването, като производствените 
разходи, към използването, като 
потреблението на енергия, разходите за 
поддръжка, наличието на ресурси, и 
към края на жизнения цикъл, като 
разходите за събиране и рециклиране, и

Or. fr

Изменение 201
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Член 67 — параграф 1 — буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) вътрешните разходи, включително 
разходите, имащи отношение към 
придобиването, като производствените 
разходи, към използването, като 
потреблението на енергия, разходите за 

а) вътрешните разходи, включително 
разходите, имащи отношение към 
придобиването, като производствените 
разходи, към използването, като 
потреблението на енергия, разходите за 
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поддръжка, и към края на жизнения 
цикъл, като разходите за събиране и 
рециклиране, и

поддръжка, и към края на жизнения 
цикъл, като разходите за събиране и 
рециклиране;

Or. en

Изменение 202
Jens Rohde

Предложение за директива
Член 67 — параграф 1 — буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Размерът на външните разходи е труден за определяне, а същевременно оценката на 
разходите за целия жизнен цикъл не следва да води до нови пречки пред свободното 
движение на стоки и услуги на единния пазар.

Изменение 203
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Член 67 — параграф 1 — буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) външните екологични разходи, 
свързани пряко с жизнения цикъл, 
стига тяхната парична стойност да 

заличава се
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може да се определи и провери, които 
могат да включват разходите за 
емисиите на парникови газове и други 
емисии на замърсители, както и други 
разходи за намаляване на 
въздействието върху изменението на 
климата.

Or. en

Обосновка

Environmental issues are important goals, and authorities should be encouraged to take them 
into consideration. However, at the same time it must be made sure that no authority would 
use those measures in a wrong way, in order to discriminate or favour an entity. The focus of 
public procurement rules should always be closely linked to the subject matter of the contract. 
Therefore, one must not use external environmental costs as a contract award criteria. 
Instead of that, environmental issues can be used as a selection criteria.This kind of 
proposition would also make a public procurement legislation more complicated and it would 
also make it harder to SMEs to get to the public procurement market.

Изменение 204
Hermann Winkler

Предложение за директива
Член 69 — параграф 1 — встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Преди отхвърлянето на офертата 
възлагащите органи трябва да изискват
от съответните икономически 
оператори да представят писмено 
обяснение във връзка с отделните 
позиции на офертата, когато при 
определена поръчка офертите 
създават впечатлението, че са
необичайно ниски в сравнение с 
предоставяните услуги.

Or. de

Изменение 205
Hermann Winkler
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Предложение за директива
Член 69 — параграф 1 — буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 206
Hermann Winkler

Предложение за директива
Член 69 — параграф 1 — буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 207
Hermann Winkler

Предложение за директива
Член 69 — параграф 1 — буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. de

Изменение 208
Alejo Vidal-Quadras
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Предложение за директива
Член 69 — параграф 1 — буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 209
Henri Weber

Предложение за директива
Член 69 — параграф 3 — буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) спазването на действащите 
правила и стандарти в сферата на 
здравеопазването и безопасността, 
социалното и трудовото право, 
залегнали в законодателството на 
Съюза и в националното 
законодателство, както и в 
колективните споразумения, 
приложими за мястото, където ще се 
извършват строителството, 
услугите или доставките;

Or. fr

Изменение 210
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива
Член 69 — параграф 3 — буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) други аспекти, които обясняват в 
достатъчна степен необичайно 
ниската стойност на офертата.
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Or. en

Изменение 211
Hermann Winkler

Предложение за директива
Член 69 — параграф 4 — алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащият орган проверява 
предоставената информация, като се 
консултира с оферента. Той може да 
отхвърли офертата само когато 
представените доказателства не 
оправдават ниското ниво на цената 
или начислените разходи, като се 
отчитат елементите по параграф 3.

заличава се

Or. de

Изменение 212
Hermann Winkler

Предложение за директива
Член 69 — параграф 4 — алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи отхвърлят 
офертата, когато са установили, че 
нейната стойност е необичайно 
ниска, защото не изпълнява 
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 XI.

заличава се

Or. de
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Изменение 213
Jens Rohde

Предложение за директива
Член 69 — параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Когато възлагащ орган установи, че 
една оферта е с необичайно ниска 
стойност, защото оферентът е получил 
държавна помощ, тя се отхвърля, освен 
ако оферентът може да докаже в 
достатъчен срок, определен от 
възлагащия орган, че въпросната помощ 
е съвместима с вътрешния пазар по 
смисъла на член 107 от Договора. 
Когато възлагащият орган отхвърли 
оферта при тези обстоятелства, той 
информира Комисията за това.

Or. en

Обосновка

С цел да се поясни, че оферентите, получили държавна помощ, следва да бъдат 
изключение и да се допускат само в съответствие с член 107 от Договора.

Изменение 214
Hermann Winkler

Предложение за директива
Член 69 — параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. При поискване държавите членки 
предоставят на други държави членки 
в съответствие с член 88 всяка 
информация, имаща отношение към 
свидетелствата и документите, 
представени във връзка с данните, 
изброени в параграф 3.

заличава се
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Or. de

Изменение 215
Jens Rohde

Предложение за директива
Член 70 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи могат да поставят 
специални условия, имащи отношение 
към изпълнението на договор за 
обществена поръчка, стига те да са 
посочени в поканата за участие в 
състезателна процедура или в 
спецификациите. Тези условия могат 
конкретно да се отнасят до социални 
или екологични съображения. Те могат 
също да включват изискване към 
икономическите оператори да 
предвидят обезщетение за рисковете от 
повишаване на цените, които възникват 
вследствие на ценови колебания 
(хеджиране) и биха могли да окажат 
значително въздействие върху 
изпълнението на договорите.

Възлагащите органи могат да поставят 
специални условия, имащи отношение 
към изпълнението на договор за 
обществена поръчка, стига те да са 
посочени в поканата за участие в 
състезателна процедура или в 
спецификациите и да имат пряко 
отношение към строителството, 
стоките или услугите по договора за 
обществена поръчка. Тези условия 
могат конкретно да се отнасят до 
социални или екологични съображения. 
Те могат също да включват изискване 
към икономическите оператори да 
предвидят обезщетение за рисковете от 
повишаване на цените, които възникват 
вследствие на ценови колебания 
(хеджиране) и биха могли да окажат 
значително въздействие върху 
изпълнението на договорите.

Or. en

Обосновка

С цел да се поясни, че поставянето на специални условия се допуска само доколкото 
те имат пряко отношение към строителството, стоките или услугите по договора 
за обществена поръчка.

Изменение 216
Jens Rohde

Предложение за директива
Член 71
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 71 заличава се
Възлагане на подизпълнители
1. В документацията за 
обществената поръчка възлагащият 
орган 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, за който възнамерява да 
използва външни подизпълнители, 
както и предлаганите 
подизпълнители.
2. Държавите членки могат да 
предвидят, че при заявка от страна 
на подизпълнителя и когато 
естеството на поръчката позволява, 
възлагащият орган се задължава да 
преведе 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 се посочва в документите за 
обществената поръчка.
3. Параграфи 1 и 2 не засягат въпроса 
за отговорността на основния 
икономически оператор.

Or. en

Обосновка

Оферентът, на който бъде възложено изпълнението на поръчката, носи 
отговорността и на него като на икономически оператор принадлежи правото да 
организира начина, по който ще осъществи изпълнението на предмета на поръчката.



AM\904833BG.doc 135/152 PE491.205v01-00

BG

Изменение 217
Hermann Winkler

Предложение за директива
Член 71

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 71 заличава се
Възлагане на подизпълнители
1. В документацията за 
обществената поръчка възлагащият 
орган 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, за който възнамерява да 
използва външни подизпълнители, 
както и предлаганите 
подизпълнители.
2. Държавите членки могат да 
предвидят, че при заявка от страна 
на подизпълнителя и когато 
естеството на поръчката позволява, 
възлагащият орган се задължава да 
преведе 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 се посочва в документите за 
обществената поръчка.
3. Параграфи 1 и 2 не засягат въпроса 
за отговорността на основния 
икономически оператор.

Or. de
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Изменение 218
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Член 71

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 71 заличава се
Възлагане на подизпълнители
1. В документацията за 
обществената поръчка възлагащият 
орган 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, за който възнамерява да 
използва външни подизпълнители, 
както и предлаганите 
подизпълнители.
2. Държавите членки могат да 
предвидят, че при заявка от страна 
на подизпълнителя и когато 
естеството на поръчката позволява, 
възлагащият орган се задължава да 
преведе 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 се посочва в документите за 
обществената поръчка.
3. Параграфи 1 и 2 не засягат въпроса 
за отговорността на основния 
икономически оператор.

Or. en

Обосновка

As the main contractor is always liable for fulfilling all its obligations towards the 
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contracting unit, the contracting unit has no reason to ask the tenderer to indicate the share 
of the contract it may intend to subcontract. The proposition as such is impossible to apply in 
practice. The contracting unit is not able to define the price of the relevant services, supplies 
or works of the subcontractor, as it is a business secret of the main contractor. This kind of 
proposition makes it hard to use subcontracting and as the subcontractor is usually SME, this 
proposition makes it more difficult to SMEs to get to the public procurement.

Изменение 219
Henri Weber

Предложение за директива
Член 71 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В документацията за обществената 
поръчка възлагащият орган 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, за 
който възнамерява да използва външни 
подизпълнители, както и предлаганите 
подизпълнители.

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

Or. fr

Изменение 220
Henri Weber

Предложение за директива
Член 71 — параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите членки ограничават 
възможността оферентът да 
възложи част от строителството, 
услугите, които трябва да бъдат 
изпълнени, или стоките, които 
трябва да бъдат доставени, до три 
последователни нива на 
подизпълнение.
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Or. fr

Изменение 221
Werner Langen

Предложение за директива
Член 71 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да 
предвидят, че при заявка от страна на 
подизпълнителя и когато естеството 
на поръчката позволява, възлагащият 
орган се задължава да преведе 
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 се посочва в документите за 
обществената поръчка.

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

a) възлагащият орган е изпълнил по 
отношение на главния изпълнител
своето задължение или части от 
него;
б) възлагащият орган е приел, че 
предоставените услуги, доставки или 
строителство са изцяло изпълнени;
или
в) подизпълнителят е поставил 
безрезултатно на главния изпълнител 
подходящ срок за предоставяне на 
информация относно обозначените в 
букви a) и б) обстоятелства.

Or. de
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Изменение 222
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива
Член 72 — параграф 2 — буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 223
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива
Член 73 — параграф 1 — буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 224
Hermann Winkler

Предложение за директива
Член 74

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 74 заличава се
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Възлагане на поръчки за социални и 
други специфични услуги
Поръчки за социални и други 
специфични услуги, изброени в 
приложение XVI, се възлагат в 
съответствие с настоящата глава, 
когато стойността на поръчките е 
по-голяма или равна на прага, посочен 
в член 4, буква г).

Or. de

Обосновка

Следва де се запази съществуващото понастоящем разграничение между услуги „A“ и 
„Б“ със съответните последици.

Изменение 225
Hermann Winkler

Предложение за директива
Член 75

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 75 заличава се
Публикуване на обявления
1. Възлагащите органи, 
възнамеряващи да възложат 
обществена поръчка за услугите по 
член 74, оповестяват своето 
намерение с обявление за поръчка.
2. Възлагащите органи, които са 
възложили обществена поръчка за 
услугите по член 74, оповестяват 
резултатите от процедурата с 
обявление за възложена поръчка.
3.
Обявленията по параграфи 1 и 2 
съдържат информацията по 
приложения VI, Части З и И в 
съответствие със стандартните 
образци.
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Комисията установява 
стандартните образци. Тези 
изпълнителни актове приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране по член 91.
4. Обявленията по параграфи 1 и 2 се 
публикуват в съответствие с член 49.

Or. de

Обосновка

Следва де се запази съществуващото понастоящем правно положение за 
разграничение на „А“ и „Б“ услуги. Следователно би било логично да бъде заличен 
член 75.

Изменение 226
Satu Hassi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 76а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 76а
Екологични обществени поръчки

1. С цел насърчаване на използването 
на офис оборудване с най-висока 
енергийна ефективност, при 
закупуването на продукти за 
оборудване на офиси Комисията и 
останалите институции на 
Общността, както и други публични 
органи на национално равнище, 
следва, без това да засяга 
общностното и националното 
законодателството и 
икономическите критерии, да 
прилагат изисквания за енергийна 
ефективност, които да не са по-ниски 
от общите спецификации по 
програмата „Energy Star“, определени 
в Регламент (ЕО) № 106/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета 
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от 15 януари 2008 г.
2. Възлагащите органи, които 
сключват договори за обществени 
поръчки съгласно настоящата 
директива, следва да възлагат 
поръчки само за продукти, които са 
класифицирани сред тези с най-високи 
стойности на показателите съгласно 
конкретните мерки за изпълнение на 
Директивата за енергийните
етикети  (Директива 2010/30/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 19 май 2010 г.).
3. В случай че възлагащите органи 
изберат продукти с по-ниски 
показатели от посочените в букви a) 
и б) на настоящия член, това решение 
се обосновава отделно по отношение 
на пълните разходи за целия жизнен 
цикъл на поръчката.
4. Когато обществени органи 
закупуват продукти, системи, услуги 
и сгради, държавите членки 
гарантират, че те закупуват 
продукти, системи, услуги и сгради с 
високи показатели за енергийна 
ефективност, въз основа на анализ на 
целия жизнен цикъл съгласно член 67. 
Без да се засягат разпоредбите на 
член 5 от Директивата за 
енергийната ефективност, при 
закупуване или наемане на няколко 
или група от продукти, системи, 
услуги или сгради, сумарната 
енергийна ефективност следва се 
отчита с предимство пред 
енергийната ефективност на 
отделните покупки, като се взема под 
внимание техническата пригодност и 
предназначението им.

Or. en

Обосновка

Обществените поръчки, обхванати от настоящата директива, естествено следва да 
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бъдат в съответствие с целите на ЕС относно климата и енергийната ефективност 
и със законодателството на ЕС относно етикетите за енергийна ефективност и 
програмата „Energy Star“. Предлагаме енергийната ефективност да има независима 
правна основа в тази директива, тъй като това ще осигури по-опростен и по-твърд 
подход в сравнение с позоваването на мандата на комисията по промишленост, 
изследвания и енергетика към EП или на директивата, предмет на обсъждане.

Изменение 227
Kent Johansson

Предложение за директива
Член 81

Текст, предложен от Комисията Изменение

Журито се състои изключително от 
физически лица, които са независими от 
участниците в конкурса. Когато от 
участниците в конкурса се изисква 
определена професионална 
квалификация, най-малко една трета от 
членовете на журито имат същата или 
еквивалентна квалификация.

Журито се състои изключително от 
физически лица, които са независими от 
участниците в конкурса. Когато от 
участниците в конкурса се изисква 
определена професионална 
квалификация, най-малко една трета от 
членовете на журито имат същата или 
еквивалентна квалификация. При 
съставянето на журито следва да се 
търси равно представителство на 
половете.

Or. en

Изменение 228
Hermann Winkler

Предложение за директива
Член 83

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с Директива 89/665/ЕИО 
на Съвета държавите членки осигуряват 
точното прилагане на настоящата 
директива чрез ефективни, достъпни и 
прозрачни механизми, които 
допълват съществуващата система за 
преразглеждане на решенията, взети от 

В съответствие с Директива 89/665/ЕИО 
на Съвета държавите членки осигуряват 
точното прилагане на настоящата 
директива съгласно съществуващата 
система за преразглеждане на 
решенията, взети от възлагащите 
органи.
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възлагащите органи.

Or. de

Изменение 229
Hermann Winkler

Предложение за директива
Член 84

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членът се заличава.

Or. de

Изменение 230
Werner Langen

Предложение за директива
Член 84

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членът се заличава.

Or. de

Изменение 231
Kent Johansson

Предложение за директива
Член 84 — 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 

Държавите членки определят 
независими органи, отговарящи за 
надзора и съгласуването на дейностите 
по изпълнението (наричани по-нататък 
„надзорния орган“). Държавите членки 
информират Комисията за органа, който 
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са определили. са определили.

Or. en

Изменение 232
Werner Langen

Предложение за директива
Член 84a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 84a
До края на 2013 г. Комисията 
представя доклад относно 
различното управление на поръчките, 
чиято стойност е под определените в 
член 12 прагове, по-специално по 
отношение на неприоритетни до 
момента услуги.

Or. de

Изменение 233
Hermann Winkler

Предложение за директива
Член 85

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членът се заличава.

Or. de

Изменение 234
Kent Johansson

Предложение за директива
Член 85 — параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 235
Kent Johansson

Предложение за директива
Член 87 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. С оглед подобряване на достъпа до 
обществените поръчки за 
икономическите оператори, особено за 
МСП, и за да се улесни правилното 
разбиране на разпоредбите на 
настоящата директива, държавите
членки осигуряват възможност за 
получаване на подходящо съдействие, 
включително с електронни средства или 
с използване на съществуващите мрежи, 
специализирани в съдействието за 
фирми.

2. С оглед подобряване на достъпа до 
обществените поръчки за 
икономическите оператори, особено за 
МСП и гражданското общество, и за 
да се улесни правилното разбиране на 
разпоредбите на настоящата директива, 
държавите членки осигуряват 
възможност за получаване на 
подходящо съдействие, включително с 
електронни средства или с използване 
на съществуващите мрежи, 
специализирани в съдействието за 
фирми. Подкрепата включва и 
съвместни оферти от различни 
участници.

Or. en
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Изменение 236
Kent Johansson

Предложение за директива
Член 91 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Комисията се подпомага от 
Консултативния комитет за обществени 
поръчки, създаден с Решение 
71/306/EИО на Съвета. Този комитет е 
комитет по смисъла на Регламент (ЕС) 
№ 182/2011. При съставяне на 
комитета се насърчава равното 
представителство на половете.

Or. en

Изменение 237
Werner Langen

Предложение за директива
Член 94 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията се задължава да прегледа 
икономическите последствия върху 
вътрешния пазар, предизвикани от 
прилагането на праговете, установени в 
член 4, и да докладва за това на 
Европейския парламент и Съвета до 30 
юни 2017 г.

Комисията се задължава да прегледа 
икономическите последствия върху 
вътрешния пазар, предизвикани от 
прилагането на праговете, установени в 
член 4, и да докладва за това на 
Европейския парламент и Съвета до 30 
юни 2015 г.

Or. de

Изменение 238
Werner Langen

Предложение за директива
Приложение VIII — параграф 1 — буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) при обществените поръчки за 
доставки и 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;

б) при обществените поръчки за 
доставки и 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

Изменение 239
Jens Rohde

Предложение за директива
Приложение XIII — буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) идентификация на икономическия 
оператор;

а) идентификация на икономическия 
оператор, регистрационен номер, 
наименование, адрес и банка на 
дружеството;

Or. en
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Обосновка

Увеличената стандартизация на информацията относно формалностите във връзка 
с икономическия оператор в документите за обществените поръчки ще допринесе за 
намаляване на общите разходи по сделките и същевременно няма да повлияе на 
конкуренцията, тъй като тази информация е от основно значение единствено за 
определяне на това дали оферентът е надежден, а не за избора измежду оферентите.

Изменение 240
Jens Rohde

Предложение за директива
Приложение XIII — буква aa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) описание на дружеството: година 
на учредяване, правна форма, 
собственик (собственици), членове на 
управителния орган, код на отрасъла, 
кратко описание на основните услуги 
и/или производство на дружеството;

Or. en

Обосновка

Увеличената стандартизация на информацията относно формалностите във връзка 
с икономическия оператор в документите за обществените поръчки ще допринесе за 
намаляване на общите разходи по сделките и същевременно няма да повлияе на 
конкуренцията, тъй като тази информация е от основно значение единствено за 
определяне на това дали оферентът е надежден, а не за избора измежду оферентите.

Изменение 241
Jens Rohde

Предложение за директива
Приложение XIII — буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) удостоверение, че икономическият 
оператор е изпълнил задълженията 
си във връзка с плащането на данъци,
системите за социално осигуряване 
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съгласно законодателството на 
отделните държави членки и др.;

Or. en

Обосновка

Увеличената стандартизация на информацията относно формалностите във връзка 
с икономическия оператор в документите за обществените поръчки ще допринесе за 
намаляване на общите разходи по сделките и същевременно няма да повлияе на 
конкуренцията, тъй като тази информация е от основно значение единствено за 
определяне на това дали оферентът е надежден, а не за избора измежду оферентите.

Изменение 242
Jens Rohde

Предложение за директива
Приложение XIII — буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) основните икономически 
показатели на икономическия 
оператор за последните три отчетни 
години: брутни продажби, EBIT 
(печалба преди лихви и данъци) и 
показател за платежоспособност; 
новите дружества ще отговарят на 
това изискване, ако информацията 
от създаването им до съответния 
момент е включена в техния паспорт 
за обществени поръчки;

Or. en

Обосновка

Увеличената стандартизация на информацията относно формалностите във връзка 
с икономическия оператор в документите за обществените поръчки ще допринесе за 
намаляване на общите разходи по сделките и същевременно няма да повлияе на 
конкуренцията, тъй като тази информация е от основно значение единствено за 
определяне на това дали оферентът е надежден, а не за избора измежду оферентите.
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Изменение 243
Jens Rohde

Предложение за директива
Приложение XIII — буква гб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) основни организационни 
показатели на икономическия 
оператор: среден брой на персонала 
през последните три години и брой на 
персонала към края на последната 
година; новите дружества ще 
отговарят на това изискване, ако 
информацията от създаването им до 
съответния момент е включена в 
техния паспорт за обществени 
поръчки;

Or. en

Обосновка

Увеличената стандартизация на информацията относно формалностите във връзка 
с икономическия оператор в документите за обществените поръчки ще допринесе за 
намаляване на общите разходи по сделките и същевременно няма да повлияе на 
конкуренцията, тъй като тази информация е от основно значение единствено за 
определяне на това дали оферентът е надежден, а не за избора измежду оферентите.

Изменение 244
Jens Rohde

Предложение за директива
Приложение XIII — буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) посочване на срока на валидност на 
паспорта, който не бива да бъде по-
малко от 6 месеца.

е) посочване на срока на валидност на 
паспорта, който не бива да бъде по-
малко от дванадесет месеца.

Or. en
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Обосновка

Паспортът за обществени поръчки може да бъде важен инструмент за намаляване 
на административните разходи, но срокът му на валидност следва да се увеличи, тъй 
като 6 месеца изглеждат като необосновано кратък срок и би било твърде скъпо за 
икономическите оператори, и по-специално за МСП, да подновяват паспортите си 
два пъти годишно.

Изменение 245
Jens Rohde

Предложение за директива
Приложение XVI — ред 2 — колона 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

79611000–0 и от 85000000–9 до 
85323000–9 (с изключение на 85321000–
5, 85322000–2 и 85143000-3)

Or. en

Изменение 246
Catherine Trautmann

Предложение за директива
Приложение XVI — редове 8а (нов) и 8б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

От 74110000-3 до 74114000-1 Юридически услуги

Други услуги

Or. en


