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Изменение 56
Adina-Ioana Vălean

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 57
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Член 1 - параграф 1



PE494.715v01-00 4/50 AM\911538BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. (Не се отнася до българския текст)

Or. pl

Изменение 58
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Концесии под праговата стойност 
може да бъдат възлагани по взаимно 
съгласие.

Or. en

Обосновка

Настоящата директива следва да се прилага само за концесии, засягащи вътрешния 
пазар.

Изменение 59
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Член 2 - параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) „концесия за услуги“ означава 
възмезден договор, сключен в писмена 
форма между един или повече 
икономически оператори и един или 

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

повече възлагащи органи или 
възложители, който има за предмет 
предоставяне на услуги различни от
изпълнението на строителство по 
смисъла на точка 5, при който 
възнаграждението за услугите, които ще 
се предоставят, се състои или само от 
правото да се експлоатират услугите, 
предмет на договора, или от това право 
в съчетание с възнаграждение.

Or. pl

Изменение 60
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Член 2 - параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) „кандидат“ означава икономически 
оператор, който е поискал покана или е 
бил поканен да участва в процедура по 
възлагане на концесия;

(8) „кандидат“ означава икономически 
оператор, който е поискал покана да 
участва в процедура по възлагане на 
концесия;

Or. pl

Изменение 61
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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



PE494.715v01-00 6/50 AM\911538BG.doc

BG

гарантирано, че ще си възвърне 
направените инвестиции и разходи по 
експлоатацията на строежите или 
услугите, които са предмет на 
концесията.

услугите, които са предмет на 
концесията.

Or. pl

Изменение 62
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 63
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Член 2 - параграф 2 - алинея 2- уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Този стопански риск може да 
представлява някое от следните:

Този стопански риск може по-
специално да представлява някое от 
следните:
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Or. pl

Изменение 64
Jolanta Emilia Hibner

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) рискът от неплатежоспособност на
потребителите на услуги или 
строителни работи.

Or. pl

Изменение 65
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Настоящата директива се прилага към 
следните концесии, стойността на които 
е равна или по-голяма от 5 000 000 EUR, 
когато концесионните договори са с 
максимална продължителност пет 
години:

Or. en

Обосновка

Концесиите може да имат различна продължителност.  При дългосрочните концесии 
прагът от 5 000 000 EUR може да не е достатъчен, за да засегне вътрешния пазар. 
Ето защо към условията трябва да бъде прибавен времеви компонент.

Изменение 66
Hermann Winkler
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Предложение за директива
Член 5 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Праговата стойност следва да бъде повишена, тъй като тя вече често се превишава 
вследствие на дългата продължителност на концесиите, дори и те да не са от 
значение за вътрешния пазар. 

Изменение 67
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Настоящата директива се 
прилага към следните концесии, 
чиято стойност е равна или по-
голяма от 10 000 000 EUR, когато 
концесионните договори са с 
максимална продължителност пет 
години:
а) концесии, сключени от 
възложители, за извършване на една 
от дейностите, посочени в 
приложение III;
б) концесии, сключени от възлагащи 
органи.

Or. en
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Изменение 68
Hermann Winkler

Предложение за директива
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 69
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. За концесии за услуги на стойност 
равна или по-голяма от 4.000.000 EUR, 
но по-малка от 5 000 000 EUR, различни 
от социални и други специфични 
услуги, е в сила задължение за 
публикуване на обявление за възлагане 
на концесия в съответствие с членове 27 
и 28.

Or. pl

Изменение 70
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean

Предложение за директива
Член 5 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. За концесии за услуги с максимална 
продължителност пет години на 
стойност равна или по-голяма от 
2 500 000 EUR, но по-малка от 5 000 000 
EUR, различни от социални и други 
специфични услуги, е в сила 
задължение за публикуване на 
обявление за възлагане на концесия в 
съответствие с членове 27 и 28. За 
концесии за услуги с 
продължителност над пет години на 
стойност равна или по-голяма от 
5 000 000 EUR, но по-малка от 
10 000 000 EUR, различни от социални 
и други специфични услуги, е в сила 
задължение за публикуване на 
обявление за възлагане на концесия в 
съответствие с членове 27 и 28.

Or. en

Изменение 71
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pl

Изменение 72
Jolanta Emilia Hibner
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Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pl

Изменение 73
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Прогнозната стойност на концесия се 
изчислява като стойността на 
съвкупността от строителни работи 
или услуги, дори и ако са закупени чрез 
различни договори, когато договорите 
са част от единичен проект. 
Признаците за наличие на единичен 
проект могат например да се
съдържат в предварителното общо 
планиране и замисъл от възлагащия 
орган или възложителя, във факта, че 
различните закупени елементи 
изпълняват единна стопанска и 
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техническа функция или че те са 
логически взаимосвързани по друг 
начин.
Когато възлагащият орган или 
възложителят предвижда 
предоставянето на награди или 
плащания на кандидатите или на 
участниците, той ги включва при 
изчисляване на прогнозната 
стойност на концесията.

Or. pl

Изменение 74
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Член 6 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pl

Изменение 75
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Член 6 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pl

Изменение 76
Gaston Franco

Предложение за директива
Член 6 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. По отношение на определяне на
прага прогнозната стойност на 
концесията е равна на очаквания 
оборот, без данъци, натрупан през 
периода на действие на договора.

Or. fr

Обосновка

Договорите за концесии много често включват както строителство, така и услуги. 
Концесиите за строителство може да включват експлоатация и предоставяне на 
услуги. Концесиите за услуги може да изискват изпълнението на строителните 
работи за срока на договора. Методът за изчисляване на стойността на концесията, 
трябва да бъде един и същ за концесии за строителство и за концесии за услуги и 
трябва да отразява в по-голяма степен възнаграждението (оборота) за концесията.
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Изменение 77
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Член 6 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pl

Изменение 78
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Член 6 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Когато общата стойност на
обособените позиции е равна на 
предвидения в член 5 праг или го 
превишава, настоящата директива се 
прилага по отношение на възлагането 
на всяка отделна обособена позиция.

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

Or. pl



AM\911538BG.doc 15/50 PE494.715v01-00

BG

Изменение 79
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Член 6 - параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

8. Когато общата стойност на 
обособените позиции е равна на 
предвидения в член 5 праг или го 
превишава, настоящата директива се 
прилага по отношение на възлагането 
на всяка отделна обособена позиция.

Or. pl

Изменение 80
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Член 6 – параграф 9 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pl

Изменение 81
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Член 6 - параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pl

Изменение 82
Gaston Franco

Предложение за директива
Член 8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива не се прилага 
за концесии, възложени от възлагащ 
орган или от възложител на 
икономически оператор, който е 
възложител или сдружение на 
такива, въз основа на изключително 

1. Настоящата директива не се прилага 
за концесии, възложени от възлагащ 
орган или от възложител на 
икономически оператор, въз основа на 
изключително право, от което се ползва 
икономическият оператор по силата на 



AM\911538BG.doc 17/50 PE494.715v01-00

BG

право, от което се ползва 
икономическият оператор по силата на 
действаща и публикувана национална 
законова, подзаконова или 
административна разпоредба и което е 
предоставено в съответствие с Договора 
и секторното законодателство на Съюза 
относно управлението на мрежови 
инфраструктура, свързана с дейностите, 
посочени в приложение ІІІ.

действаща и публикувана национална 
законова, подзаконова или 
административна разпоредба и което е 
предоставено в съответствие с Договора 
и секторното законодателство на Съюза 
относно управлението на мрежови 
инфраструктура, свързана с дейностите, 
посочени в приложение ІІІ.

Or. fr

Обосновка

В член 8, параграф 1 и в приложение V се установява изключването на дейности, 
които са вече в обхвата на други специфични за сектора директиви. Въпреки това 
обаче формулировката на предложението предполага, че икономическият оператор 
трябва да бъде възложител, което не е така за всички оператори, извършващи тези 
дейности. Настоящото изменение предлага формулировка, която отговаря на 
основната цел на предложението.

Изменение 83
Adina-Ioana Vălean

Предложение за директива
Член 8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива не се прилага 
за концесии, възложени от възлагащ 
орган или от възложител на 
икономически оператор, който е 
възложител или сдружение на такива, 
въз основа на изключително право, от 
което се ползва икономическият 
оператор по силата на действаща и 
публикувана национална законова,
подзаконова или административна
разпоредба и което е предоставено в 
съответствие с Договора и секторното 
законодателство на Съюза относно 
управлението на мрежови 
инфраструктура, свързана с дейностите, 
посочени в приложение ІІІ.

1. Настоящата директива не се прилага 
за концесии, възложени от възлагащ 
орган или от възложител на 
икономически оператор, който е 
възложител или сдружение на такива, 
въз основа на изключително право, от 
което се ползва икономическият 
оператор по силата на действаща и 
публикувана национална законова или
подзаконова разпоредба и което е 
предоставено в съответствие с Договора 
и секторното законодателство на Съюза 
относно управлението на мрежови 
инфраструктура, свързана с дейностите, 
посочени в приложение ІІІ.
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Or. en

Изменение 84
Jolanta Emilia Hibner

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) когато концесиите се финансират 
изцяло от международна организация 
или от международна финансова 
институция.

заличава се

Or. pl

Изменение 85
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. pl

Изменение 86
Adina-Ioana Vălean
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Предложение за директива
Член 8 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Настоящата директива не се 
прилага за договори, с които 
държавата или възлагащият орган 
или възложителят възлага на 
икономически оператор правото да 
експлоатира определени обществени 
достояния или ресурси, когато 
държавата или възлагащият орган 
или възложителят въвежда само 
общи условия за ползването им, без да 
става бенефициер на конкретните 
строителни дейности или услуги, 
предоставяни от икономическия 
оператор.

Or. en

Изменение 87
Hermann Winkler

Предложение за директива
Член 8 - параграф 5 - алинея 1- уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива не се прилага 
към концесии за услуги за:

Настоящата директива не се прилага 
към концесии за услуги, възлагани от 
възлагащ орган на друг възлагащ орган 
или на асоциация от възлагащи 
органи, които имат изключителни 
права за предоставянето на такива 
услуги по силата на законова, 
подзаконова или административна 
разпоредба, съвместима с Договора.
Настоящата директива не се прилага 
освен това за:

Or. de
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Обосновка

Съответства на формулировката на член 18 от Директива 2004/18, като изяснява, че 
в съответствие с Договора държавите членки могат да продължават да 
предоставят такива изключителни права.

Изменение 88
Jolanta Emilia Hibner

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. pl

Изменение 89
Jolanta Emilia Hibner

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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програмно време, които се възлагат 
на излъчващи организации;

Or. pl

Изменение 90
Jolanta Emilia Hibner

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) услуги по арбитраж и помирение; заличава се

Or. pl

Изменение 91
Jolanta Emilia Hibner

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. pl

Изменение 92
Hermann Winkler
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Предложение за директива
Член 8 – параграф 5 – алинея 1– буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Правилен е стремежът да не се улеснява прекалено много отпускането на заем и за 
общините. Въпреки това вече съществуват достатъчно гаранции за тази цел и не е 
необходимо създаването на нови правила на европейско равнище. На общините трябва 
и занапред да се предоставя определена гъвкавост по отношение на отпускането на 
заеми, ето защо сделките за набиране на пари или капитал би следвало да останат 
извън обхвата на директивата. 

Изменение 93
Jolanta Emilia Hibner

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) трудови договори; заличава се

Or. pl

Изменение 94
Hermann Winkler
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Предложение за директива
Член 8 – параграф 5 – буква ж a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) услуги, свързани с 
водоснабдяването, хидротехнически 
проекти и отвеждане и пречистване 
на отпадъчни води;

Or. de

Изменение 95
Hermann Winkler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

жб) служби за спешно реагиране и 
гражданска защита;

Or. de

Обосновка

От една страна няма явна нужда настоящата директива да включва разпоредби във 
въпросната област, тъй като вече съществуват прозрачни процедури в 
съответствие с първичното законодателство на ЕС. От друга страна съществува 
опасност от загуба на качество, най-вече посредством комерсиализацията в сферата 
на допир между услугите за спешно реагиране и гражданската защита, които в някои 
региони са тясно взаимосвързани и могат да бъдат класифицирани под общото 
заглавие „сигурност“.

Изменение 96
Hermann Winkler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

жв) модели за участие на 
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гражданското общество в областта 
на енергетиката. 

Or. de

Обосновка

Трябва да бъде изразено ясно, че общински проекти за участие на гражданското 
общество в областта на възобновяемите енергии, при които гражданите инвестират 
собствения си капитал, не са обхванати от Директивата.

Изменение 97
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Член 8 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. pl

Изменение 98
Jolanta Emilia Hibner

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pl
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Изменение 99
Adina-Ioana Vălean

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) 100 % от дейността на това 
юридическо лице се извършва за 
контролиращия възлагащ орган или 
възложител или за други юридически 
лица, контролирани от този възлагащ 
орган или възложител

Or. en

Изменение 100
Hermann Winkler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 101
Hermann Winkler

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За възлагащ орган или възложител, 
както е посочен в член 4, параграф 1, 

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

Or. de

Изменение 102
Adina-Ioana Vălean

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) 100 % от дейностите на това 
юридическо лице се извършват за 
контролиращите възлагащи органи или 
възложители, както са посочени в член 
4, параграф 1, първа алинея, или за 
други юридически лица, контролирани 
от същия възлагащ орган или 
възложител;

Or. en

Изменение 103
Hermann Winkler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-малко 90 % от дейностите на 
това юридическо лице се извършват за 
контролиращите възлагащи органи или 
възложители, както са посочени в член 
4, параграф 1, първа алинея, или за 

б) най-малко 80 % от дейностите на това 
юридическо лице се извършват за 
контролиращите възлагащи органи или 
възложители, както са посочени в член 
4, параграф 1, първа алинея, или за 



AM\911538BG.doc 27/50 PE494.715v01-00

BG

други юридически лица, контролирани 
от същия възлагащ орган или 
възложител;

други юридически лица, контролирани 
от същия възлагащ орган или 
възложител;

Or. de

Изменение 104
Hermann Winkler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) в контролираното юридическо лице 
няма частен дял.

в) в контролираното юридическо лице 
няма активен частен дял.

Or. de

Изменение 105
Hermann Winkler

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. de

Изменение 106
Judith A. Merkies

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 107
Hermann Winkler

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

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

а) целта на партньорството е
изпълнение на задължение за 
осигуряване на обществена услуга от 
обществен интерес, възложена на 
публични органи, или съответно 
извършване на спомагателни 
дейности по закупуване по смисъла на 
член 2, точка 17, които са необходими 
за изпълнението задължението за 
осигуряване на обществената услуга 
от обществен интерес. обединяване 
на услуги е налице и когато дадена 
община има само задължение за 
плащане, при положение че чрез 
сътрудничеството общината може 
да изпълни своите задължения по-
икономично или ефективно.

Or. de

Изменение 108
Judith A. Merkies

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 109
Hermann Winkler

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

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

б) задължението се изпълнява 
единствено от съответните 
публични органи без участие на 
активен частен капитал;

Or. de

Изменение 110
Jolanta Emilia Hibner

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. pl

Изменение 111
Hermann Winkler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de
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Изменение 112
Hermann Winkler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 113
Hermann Winkler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 114
Hermann Winkler

Предложение за директива
Член 15 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 115
Adina-Ioana Vălean

Предложение за директива
Член 16 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 116
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива
Член 16 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Срокът на концесията се ограничава до 
времето, което се приема за 
необходимо, за да може концесионерът 
да си възвърне инвестициите, направени 
за експлоатация на строителството или 

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

услугите, и да получи оправдан доход 
върху вложения капитал.

Or. en

Изменение 117
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Член 18 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Смесени концесии Смесени договори

Or. pl

Изменение 118
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Член 18 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Договори, които имат за предмет 
както услуги, така и доставки, се 
възлагат в съответствие с 
настоящата директива, когато 
основният предмет на въпросния 
договор са услуги и когато те са 
концесии по смисъла на член 2, 
параграф 1, точка 1.

1. Настоящата директива се прилага 
по отношение както на договори за
услуги, така и на договори за доставки, 
когато основният предмет на въпросния 
договор са услуги и когато те са 
концесии по смисъла на член 2, 
параграф 1, точка 1.

Or. pl

Изменение 119
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Член 18 - параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. (Не се отнася до българския текст)

Or. pl

Изменение 120
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Член 18 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. (Не се отнася до българския текст)

Or. pl

Изменение 121
Adina-Ioana Vălean

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 122
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Член 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 21 заличава се
Услуги за научноизследователска и 
развойна дейност
1. Настоящата директива се прилага 
към услуги за научноизследователска 
и развойна дейност с референтни 
номера съгласно CPV 
номенклатурата 73000000-2 до 
73436000-7, с изключение на 73200000-
4, 73210000-7 или 73220000-0, когато 
са изпълнени и двете условия по-долу:
а) изгодите се получават 
изключително от възлагащия орган 
или възложителя за ползване при 
провеждане на неговите собствени 
дела,
б) предоставената услуга е изцяло 
заплатена от възлагащия орган или 
възложителя.
2. Настоящата директива не се 
прилага за обществени концесии за 
услуги по научноизследователска и 
развойна дейност с референтни 
номера съгласно CPV 
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номенклатурата 73000000-2 до 
73436000-7, с изключение на 73200000-
4, 73210000-7 или 73220000-0, ако едно 
от горните условия не е изпълнено.
3. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 46 във връзка с 
референтните номера в настоящия 
член, когато в настоящата 
директива трябва да бъдат отразени 
промени в CPV номенклатурата и те 
не предполагат промяна в 
приложното поле на настоящата 
директива.

Or. pl

Изменение 123
Adina-Ioana Vălean

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

– тя няма връзка с концесията, като не
изпълнява изискванията на 
възлагащия орган или възложителя, 
както са посочени в документите за 
концесията.

Or. en

Изменение 124
Hermann Winkler

Предложение за директива
Член 27 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Задължението, посочено в параграф 
1, важи също така и за концесиите за 
услуги, чиято прогнозна стойност, 

заличава се
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изчислена по метода, посочен в член 6, 
параграф 5, е равна или по-голяма от 
2 500 000 EUR, с единственото 
изключение на социалните и други 
специфични услуги, посочени в член 
17.

Or. de

Изменение 125
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean

Предложение за директива
Член 35 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Възлагащите органи и възложителите 
посочват в обявлението за поръчката, в 
поканата за представяне на оферти или в 
документите за концесията описание на 
същата, критериите за възлагане и 
минималните изисквания, които трябва 
да бъдат изпълнени. Тази информация 
трябва да спомогне за изясняване 
естеството и обхвата на концесията, 
позволявайки на икономическите 
оператори да решат дали да заявят 
участие в процедурата по възлагане на 
концесия. Описанието, критериите за 
възлагане и минималните изисквания 
не се променят в хода на преговорите.

1. Възлагащите органи и възложителите 
посочват в обявлението за поръчката, в 
поканата за представяне на оферти или в 
документите за концесията описание на 
същата, критериите за възлагане и 
минималните изисквания, които трябва 
да бъдат изпълнени. Тази информация 
трябва да спомогне за изясняване 
естеството и обхвата на концесията, 
позволявайки на икономическите 
оператори да решат дали да заявят 
участие в процедурата по възлагане на 
концесия. По време на процедурата, но 
преди получаването на офертите, 
възложителите имат възможност да 
променят минималните изисквания и
критериите за възлагане, без корекция с 
общо обявяване, ако съответната 
промяна не оказва въздействие върху 
кръга от кандидати. Възложителите 
следва да информират съответните 
кандидати за промяната и да 
предвидят разумно удължаване на 
срока за подаване на офертите.

Or. en
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Обосновка

Правилата за концесиите трябва да бъдат гъвкави. Ето защо трябва да е възможно 
по време на процедурата към офертата да се добавят елементи.

Изменение 126
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Член 35 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В хода на възлагане на концесията 
възлагащите органи и възложителите 
гарантират равнопоставеност на всички
участници. По-специално те не 
предоставят информация по 
дискриминационен начин, което би 
могло да облагодетелства някои
участници за сметка на други.

2. В хода на възлагане на концесията 
възлагащите органи и възложителите 
гарантират равнопоставеност на всички
икономически оператори. По-
специално те не предоставят 
информация по дискриминационен 
начин, което би могло да 
облагодетелства някои икономически 
оператори за сметка на други.

Or. pl

Изменение 127
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Член 35 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Винаги когато възлагащият орган и 
възложителят ограничава броя
заявители до подходящо ниво, това се 
прави по прозрачен начин и въз основа 
на обективни критерии, които са на 
разположение на всички заинтересовани
икономически оператори.

3. Винаги когато възлагащият орган и 
възложителят ограничава броя
икономически оператори до 
подходящо ниво, това се прави по 
прозрачен начин и въз основа на 
обективни критерии, които са на 
разположение на всички заинтересовани 
икономически оператори.

Or. pl
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Изменение 128
Adina-Ioana Vălean

Предложение за директива
Член 35 – параграф 5 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) документират официалните 
разисквания и другите стъпки и 
събития, имащи отношение към 
процедурата по възлагане на концесия. 
По-специално те осигуряват с всички 
подходящи средства възможност за 
проследяване на преговорите.

д) документират официалните 
разисквания и другите стъпки и 
събития, имащи отношение към 
процедурата по възлагане на концесия, 
за да осигурят с всички подходящи 
средства възможност за проследяване на 
преговорите.

Or. en

Изменение 129
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Член 37 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pl

Изменение 130
Jolanta Emilia Hibner
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Предложение за директива
Член 37 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато заявленията или офертите 
могат да се изготвят само след 
посещение на обекта или след преглед 
на място на документите в подкрепа 
на документите за възлагане на 
концесията, сроковете за 
представяне на заявления се 
продължават така, че всички 
заинтересовани икономически 
оператори да бъдат запознати с 
цялата информация, необходима за 
подготовка на заявленията или на 
офертите.

заличава се

Or. pl

Изменение 131
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Член 38 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. (Не се отнася до българския текст)

Or. pl

Изменение 132
Adina-Ioana Vălean

Предложение за директива
Член 39 - параграф 3



AM\911538BG.doc 41/50 PE494.715v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Възлагащият орган или 
възложителят посочва в обявлението 
или документите за концесията 
относителната тежест, която 
определя за всеки от критериите, 
посочени в параграф 1, или изброява 
критериите в низходящ ред по 
важност.

заличава се

Or. en

Изменение 133
Gaston Franco

Предложение за директива
Член 39 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Възлагащият орган или възложителят 
посочва в обявлението или документите 
за концесията относителната тежест, 
която определя за всеки от критериите, 
посочени в параграф 1, или изброява 
критериите в низходящ ред по важност.

3. Възлагащият орган или възложителят, 
ако счете за необходимо, посочва в 
обявлението или документите за 
концесията относителната тежест, която 
определя за всеки от критериите, 
посочени в параграф 1, или изброява 
критериите в низходящ ред по важност.

Or. fr

Обосновка

Тежестта сама по себе си не гарантира по никакъв начин безпристрастността на 
процедурата, а служи само като ограничение на възлагащия орган. Не е ясно какво ще 
бъде въздействието на това изменение върху необходимите процедури за 
възстановяване. При концесии за производство на електроенергия от водни източници 
определянето на тежестта или категоризирането на критериите по степен на 
важност би могло да доведе до даване на предимство на финансовия критерий 
възнаграждение на възложителя за сметка на свързаните с енергията и околната 
среда аспекти на офертите.
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Изменение 134
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 39 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Възлагащият орган или 
възложителят изключва 
икономически оператор, установен в 
държава извън ЕС от участие в 
концесия, ако законодателството в 
държавата, в която е установен, 
забранява или налага ограничения на 
икономическите оператори, 
установени в ЕС, по отношение на 
кандидатстване за подобни концесии. 

Or. fr

Обосновка

Настоящото изменение предлага прилагането на принципа на реципрочност, в 
рамките на правилата за международна търговия, при достъпа до концесия. То 
изключва икономически оператори, установени в държава извън ЕС, в която 
съществуват забрани или ограничения по отношение на достъпа до концесии на 
европейски икономически оператори.

Изменение 135
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 39 - параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Възлагащият орган или 
възложителят може, при условие че 
го посочва в обявлението за 
концесията или в свързани 
документи, да изключи икономически 
оператор, установен в държава извън 
ЕС от участие в концесия, ако 
законодателството в държавата, в 
която е установен, забранява или 
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налага ограничения на 
икономическите оператори, 
установени в ЕС, по отношение на 
кандидатстване за подобни концесии.

Or. fr

Обосновка

Настоящото изменение предлага прилагането на принципа на реципрочност, в 
рамките на правилата за международна търговия, при достъпа до концесия. То 
позволява изключването на икономически оператори, установени в държава извън ЕС, 
в която съществуват забрани или ограничения по отношение на достъпа до концесии 
на европейски икономически оператори.

Изменение 136
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 137
Gaston Franco

Предложение за директива
Член 39 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случая, посочен в параграф 4, 
възлагащият орган или възложителят 
уточнява в обявлението за поръчката, в 
поканата за подаване на оферти или в 

В случая, посочен в параграф 4, където 
е уместно възлагащият орган или 
възложителят уточнява в обявлението за 
поръчката, в поканата за подаване на 
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документите за концесията 
относителната тежест, която той дава на 
всеки от избраните критерии за 
определяне на икономически най-
изгодната оферта.

оферти или в документите за концесията 
относителната тежест, която той дава на 
всеки от избраните критерии за 
определяне на икономически най-
изгодната оферта.

Or. fr

Изменение 138
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Член 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. pl

Изменение 139
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 41 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

възлагащият орган или възложителят 
може дa изисквa или може дa бъде 
задължен от държавa-членкa дa изискa 
участникът дa посочи в офертaта си 
всеки дял от поръчкатa, който 
възнамерявa дa възложи нa трети лицa 
като подизпълнители, и всички 
предложени подизпълнители. 
Държавите членки гарантират, че не 
съществува дискриминация по 
отношение на условията на труд и 
заплащането между лица, наети от 
подизпълнители и лица, наети от 
участници в търг.

Or. ro

Изменение 140
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Член 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 42 заличава се
Промяна на концесии по време на 
техния срок
1. За целите на настоящата 
директива евентуална съществена 
промяна на разпоредбите на концесия 
по време на нейния срок се разглежда 
като ново възлагане и се изисква нова 
процедура по възлагане на концесия в 
съответствие с настоящата 
директива.
2. Промяна на концесия по време на 
нейния срок се разглежда като 
съществена по смисъла на параграф 1, 
ако в резултат на това концесията се 
променя съществено спрямо 
първоначално сключения вариант. Във 
всеки случай, без да се засягат 
параграфи 3 и 4, една промяна се 
разглежда като съществена, ако е 
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изпълнено едно от следните условия: 
a) промяната въвежда условия, които 
ако са били част от първоначалната 
процедура по възлагане на концесия, 
биха позволили избор на кандидати, 
различни от първоначално избраните, 
или биха позволили възлагане на 
концесията на друг кандидат или 
участник;
б) промяната измества 
икономическия баланс на концесията 
в полза на концесионера, или
в) промяната значително разширява 
обхвата на концесията, така че да 
включи доставки, услуги или 
строителство, които първоначално 
не са били част от нея.
3. Замяната на концесионера се 
разглежда като съществено 
изменение по смисъла на параграф 1.
Първа алинея обаче не се прилага в 
случай на универсално или частично 
правоприемство в положението на 
първоначалния изпълнител след 
операции по фирмено 
преструктуриране, несъстоятелност 
или въз основа на договорна клауза на 
друг икономически оператор, който 
отговаря на първоначално 
установените критерии за качествен 
подбор, при условие че това не води до 
други съществени промени в 
концесията и няма за цел да 
заобиколи прилагането на 
настоящата директива.
4. Когато стойността на промяната 
може да се даде в парично изражение, 
промяната не се смята за съществена 
по смисъла на параграф 1, когато 
стойността й не превишава 
праговете, описани в член 5, и когато 
тя е под 5 % от цената по 
първоначалния договор, при условие че 
промяната не променя общото 
естество на договора. Ако бъдат 
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направени няколко последователни 
промени, стойността се оценява въз 
основа на общата стойност на 
последователните промени.
5. Промени на концесия не се смятат 
за съществени по смисъла на 
параграф 1, когато са били предвидени 
в документите за концесията в ясни, 
прецизни и недвусмислени клаузи или 
опции за преразглеждане. Тези клаузи 
трябва да посочват обхвата и 
естеството на възможните промени 
или опции, както и условията, при 
които могат да бъдат приложени. В 
тях не се предвиждат промени или 
опции, които биха променили общото 
естество на договора.
6. Чрез дерогация от параграф 1 при 
съществена промяна не се изисква 
нова процедура по възлагане на 
концесия, ако са изпълнени следните 
кумулативни условия:
a) нуждата от промяна е наложена 
от обстоятелства, които 
добросъвестен възлагащ орган или 
възложител не би могъл да предвиди;
б) промяната не променя общото 
естество на концесията;
в) за случаи на концесии, възложени 
от възлагащи органи, при които 
евентуалното увеличение на цената 
не е по-високо от 50 % от 
стойността на първоначалната 
концесия.
Възлагащите органи или 
възложителите публикуват в 
Официален вестник на Европейския 
съюз обявления за такива промени. 
Тези обявления съдържат 
информацията, посочена в 
приложение VII, и се публикуват 
съгласно разпоредбите на член 28.
7. Възлагащите органи и 
възложителите нямат право да 
прибягват до промени на концесията 
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в следните случаи:
a) когато промяната би имала за цел 
да отстрани недостатъци при 
изпълнението от страна на 
изпълнителя или последиците от 
тях, ако това би могло да стане чрез 
налагане на изпълнение на договорни 
задължения;
б) когато промяната би имала за цел 
да неутрализира рискове от 
нарастване на цената в резултат на 
ценова нестабилност, които могат 
съществено да повлияят на 
изпълнението на договора и които са 
хеджирани от концесионера.

Or. pl

Изменение 141
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива
Член 42 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) промяната измества икономическия 
баланс на концесията в полза на 
концесионера, освен ако това е в 
резултат на възстановяването на 
икономическото и финансовото 
равновесие на концесията след 
смущенията, причинени от 
действията на възлагащите органи,
или

Or. en

Изменение 142
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Член 43
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 43 заличава се
Прекратяване на концесии
Държавите-членки гарантират, че 
възлагащите органи и 
възложителите имат възможност 
при условията, определени от 
националното право за задълженията 
и договорите, да прекратят концесия 
по време на нейния срок, ако е 
изпълнено едно от следните условия:
a) изключенията, предвидени в член 
15, престават да се прилагат след 
придобиване на частен дял в 
юридическото лице, на което е 
възложена поръчка съгласно член 15, 
параграф 4;
б) промяна на концесията 
представлява ново възлагане по 
смисъла на член 42;
в) Съдът на Европейския съюз 
определи в производство по член 258 
от Договора, че държава-членка не е 
изпълнила задълженията си, 
произтичащи от Договорите, тъй 
като възлагащ орган или възложител 
от тази държава-членка е възложил 
въпросната концесия без да изпълни 
задълженията си, произтичащи от 
Договорите и от настоящата 
директива.

Or. pl

Изменение 143
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 43 – буква б а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) неизпълнение на задълженията, 
произтичащи от договора за 
концесия; 

Or. ro

Изменение 144
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 50 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Измененията към Директива 
89/665/EИО и Директива 92/13/EИО 
ще бъдат добавени в тези текстове 
най-късно в деня на влизане в сила на 
настоящата директива.

Or. fr


