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Изменение 57
Jens Nilsson

Предложение за директива
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 53, параграф 1, 
член 62 и член 114 от него,

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 14, член 45 
параграф 2, член 53, параграф 1, 
член 62 и член 114, както и Протокол 
26 от него,

Or. en

Обосновка

За директивата е  необходимо ясно социално измерение и следователно по-широко 
правно основание.

Изменение 58
Heide Rühle

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 

(1) Възлагането на обществени поръчки 
от или от името на органите на 
държавите членки трябва да спазва 
принципите на Договорите 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, 
както и разпределянето на 
компетентностите, както е 
залегнало в член 14, параграф 1 от 
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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.

ДФЕС и в Протокол № 26.
Европейският регламент за 
обществените поръчки следва да 
зачита голямата свобода на 
публичните органи при изпълнението 
на техните задължения за 
предоставяне на обществени услуги.
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

Обосновка

Приспособяване към новите разпоредби на Договора от Лисабон.

Изменение 59
Jens Nilsson

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Обществените поръчки играят 
ключова роля в стратегията „Европа 
2020“12 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 

(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 
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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 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 могат 
възложителите по-добре да 
използват обществените поръчки в 
подкрепа на устойчивото развитие, 
зачитането на социалните и 
трудовите права и други общи 
обществени цели, за да се повиши по 
този начин ефективността на 
публичните разходи, гарантирайки 
най-добрия възможен резултат по 
отношение на ефективността на 
разходите, 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 опростяване на 
правилата на Съюза относно 
обществените поръчки, по-специално 
по отношение на използвания метод 
за постигане на целите за 
устойчивост, които следва да бъдат 
неразделна част от 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. en

Обосновка

Европейските региони формулират своите индивидуални стратегии за създаване на 
растеж и развитие, за изграждане на приобщаващи общества и за увеличаване на  
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привлекателността им като места, където хората да живеят и работят. 
Следователно правилата за възлагане на обществени поръчки трябва да дават 
възможност на местните и регионалните органи да използват поръчките като 
инструмент за прилагането на социалната политика, улесняване на устойчивия 
растеж и развитието, и за опазване и защита на околната среда.

Изменение 60
Petru Constantin Luhan

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 
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 

(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 
повиши ефективността на публичните 
разходи, да се опрости достъпът  на
малките и средните предприятия до
обществените поръчки и да се разреши 
на възложителите да използват по-добре 
обществените поръчки в подкрепа на 
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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.

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. ro

Изменение 61
Jens Nilsson

Предложение за директива
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Настоящата директива 
гарантира влизане в сила на 
Директива 2001/23/ЕО относно 
сближаването на законодателствата 
на държавите членки във връзка с 
гарантирането на правата на 
работниците и служителите при 
прехвърляне на предприятия, 
стопански дейности или части от 
предприятия или стопански 
дейности с цел да гарантира 
спазването на правилата за 
равнопоставеност при конкуренцията 
и защитата на работниците в 
контекста на прехвърлянето на 
предприятие. По-специално правото 
да се изисква служителите да бъдат 
поемани от юридическото лице, 
което поема предприятието.

Or. en

Изменение 62
Iosif Matula
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Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Дори да не водят задължително до 
корупционни действия, действителните, 
потенциалните или предполагаемите 
конфликти на интереси имат висок 
потенциал да повлияят неправомерно 
върху решенията при възлагането на 
обществените поръчки, което води до 
изкривяване на конкуренцията и
застрашаване на равнопоставеността на 
оферентите. Следователно трябва да се 
установят ефективни механизми за 
предотвратяване, откриване и 
премахване на конфликтите на 
интереси.

(6) Дори да не водят задължително до 
корупционни действия, действителните, 
потенциалните или предполагаемите 
конфликти на интереси имат висок 
потенциал да повлияят неправомерно 
върху решенията при възлагането на 
обществените поръчки, което води до 
изкривяване на конкуренцията,
застрашаване на равнопоставеността на 
оферентите и забавяне на 
изпълнението на процедурите за 
възлагане на обществени поръчки. 
Следователно трябва да се установят 
ефективни механизми за 
предотвратяване, откриване и 
премахване на конфликтите на интереси 
и премахване на пречките за 
прилагането им.

Or. ro

Изменение 63
Petru Constantin Luhan

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 

(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 
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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.

икономическите оператори трябва да 
бъдат задължени да подадат клетвена 
декларация, че не участват в подобни 
неправомерни действия, и да бъдат 
изключени както от тази, така и от 
последваща процедура за възлагане на 
обществени поръчки в ЕС, ако тази 
декларация се окаже невярна.

Or. ro

Изменение 64
Petru Constantin Luhan

Предложение за директива
Съображение 26

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 

(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 
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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.

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.
Също така за целите на възлагане на 
трансгранични обществени поръчки е 
от съществено значение 
изясняването на аспектите, 
отнасящи се до правото върху 
интелектуалната собственост.

Or. ro

Изменение 65
Iosif Matula

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 

(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, да прилагат мерки 
за насърчаване на участието на МСП, 
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 
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отделен оферент. отделен оферент.

Or. ro

Изменение 66
Petru Constantin Luhan

Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Твърде строгите изисквания по 
отношение на икономическия и 
финансовия капацитет често 
представляват необосновано 
препятствие пред участието на МСП 
в обществени поръчки. На 
възлагащите органи следователно не 
бива да се позволява да изискват от 
икономическите оператори да имат 
минимален оборот, надхвърлящ 
трикратната прогнозна стойност на 
поръчката. Въпреки това при 
надлежно обосновани обстоятелства 
могат да се прилагат по-високи 
изисквания. Такива обстоятелства 
могат да бъдат свързани с високите 
рискове при изпълнението на 
поръчката или с факта, че нейното 
срочно и точно изпълнение е от 
критично значение – например, ако 
представлява задължително 
предварително условие за 
изпълнението на други поръчки.

заличава се

Or. ro

Изменение 67
Petru Constantin Luhan

Предложение за директива
Съображение 32
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Много икономически оператори и 
особено МСП откриват, че сериозно 
препятствие за тяхното участие в 
обществени поръчки представляват 
административните затруднения, 
произтичащи от необходимостта да 
представят значителен брой 
сертификати или други документи, 
свързани с критериите за изключване и 
подбор. Ограничаването на такива 
изисквания – например с клетвени 
декларации – може да доведе до 
значително опростяване в полза както 
на възлагащите органи, така и на 
икономическите оператори. От 
оферента, на когото бъде решено да се 
възложи поръчката, обаче трябва да се 
изиска да представи съответните 
свидетелства и възлагащите органи не 
трябва да сключват договори с 
оференти, които не успеят да го 
направят. По-нататъшно опростяване 
може да се постигне със
стандартизирани документи като
Европейския паспорт за обществени 
поръчки, които следва да се признават 
от всички възлагащи органи и широко 
да се популяризират сред 
икономическите оператори особено 
сред МСП, за които те могат 
съществено да облекчат 
административната тежест.

(32) Много икономически оператори и 
особено МСП откриват, че сериозно 
препятствие за тяхното участие в 
обществени поръчки представляват 
административните затруднения, 
произтичащи от необходимостта да 
представят значителен брой 
сертификати или други документи, 
свързани с критериите за изключване и 
подбор. Ограничаването на такива 
изисквания – например с клетвени 
декларации – може да доведе до 
значително опростяване в полза както 
на възлагащите органи, така и на 
икономическите оператори. От 
оферента, на когото бъде решено да се 
възложи поръчката, обаче трябва да се 
изиска да представи съответните 
свидетелства и възлагащите органи не 
трябва да сключват договори с 
оференти, които не успеят да го 
направят. Необходимо е да се въведат
стандартизирани документи като 
Европейския паспорт за обществени 
поръчки, които следва да се признават 
от всички възлагащи органи и широко 
да се популяризират сред 
икономическите оператори особено 
сред МСП, за които те могат 
съществено да облекчат 
административната тежест.

Or. ro

Изменение 68
Heide Rühle

Предложение за директива
Съображение 37
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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. 
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.

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

Or. en

Обосновка

Основната процедура следва да предоставя най-добро съотношение качество-цена 
или с други думи икономически най-изгодната оферта.  Не е необходим втори 
критерий като най-ниски разходи, тъй като в икономически най-изгодната оферта 
критерият за цена е включен.

Изменение 69
Jens Nilsson

Предложение за директива
Съображение 38
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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 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.

(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, 
включително екологична и социална 
отговорност. Определянето на тези 
критерии зависи от предмета на 
поръчката или от предмета на 
производството, тъй като те трябва да 
дадат възможност нивото на 
изпълнение, предложено във всяка 
оферта, да бъде оценено от гледна точка 
на предмета на поръчката или от 
предмета на производството, 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 и 
лоялна конкуренция и да бъдат 
съпътствани от изисквания, които 
позволяват ефективната проверка на 
информацията, предоставена от 
оферентите.

Or. en

Обосновка

Критериите на съображения, свързани с жизнения цикъл, следва да бъдат 
актуализирани, за да включват добавената стойност на социалната и екологична 
отговорност, заедно с икономическото съотношение качество-цена.

Изменение 70
Jens Nilsson

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 

(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 или производството на 
предмета на поръчката. За по-добро 
интегриране на социалните 
съображения в обществените поръчки, 
на възложителите може да бъде 
позволено да включват в критерия за 
възлагане на „икономически, социално 
и екологично най-изгодна оферта“ 
изисквания, които са свързани с 
работните условия. Възлагащите 
органи могат да изискват 
представянето на 
сертификати/етикети, изготвени от 
независими органи, удостоверяващи, 
че икономическият оператор спазва 
правилата и стандартите в 
областта на здравеопазването и 
безопасността, социалните и 
трудовите закони, посочени от 
законодателството на Съюза и 
националното законодателство и в 
колективните трудови споразумения, 
приложими за мястото, където ще се 
извършват строителството, 
доставката или услугата.
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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 й и в резултат на това 
– на икономическата стойност на 
офертата.

Or. en

Обосновка

Не е необходимо позоваване на директивата относно командированите работници.  
Ако трябва да се включи, то Директива 2008/104/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 19 ноември 2008 година относно работа чрез агенции за временна заетост 
следва също да бъде включена.

Изменение 71
Iosif Matula

Предложение за директива
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) Оферти, чиято стойност се счита за 
необичайно ниска, по отношение на 
строителството, стоките или услугите, 
може да се основават на технически, 
икономически или юридически 
неиздържани предположения или 
практики. За да се избегнат евентуални 
недостатъци по време на изпълнението 
на поръчката, възлагащите органи 
трябва да бъдат длъжни да поискат 

(42) Оферти, чиято стойност се счита за 
необичайно ниска, по отношение на 
строителството, стоките или услугите, 
може да се основават на технически, 
икономически или юридически 
неиздържани предположения или 
практики. За да се избегнат евентуални 
недостатъци по време на изпълнението 
на поръчката, възлагащите органи 
трябва да бъдат длъжни да поискат 
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обяснение за заявената цена, когато 
дадена оферта значително подбива 
цените, заявени от другите оференти. 
Когато оферентът не може да даде 
задоволително обяснение, възлагащият 
орган следва да има правото да 
отхвърли офертата. Отхвърлянето 
трябва да бъде задължително в 
случаите, в които възлагащият орган е 
установил, че необичайно ниската 
стойност се дължи на неспазване на 
задължителното законодателство на 
Съюза в областите на социалното, 
трудовото или екологичното право или 
на разпоредбите на международното 
трудово право.

обяснение за заявената цена, когато 
дадена оферта значително подбива 
цените, заявени от другите оференти. 
Когато оферентът не може да даде 
задоволително обяснение, възлагащият 
орган следва да има правото да 
отхвърли офертата. Отхвърлянето 
трябва да бъде задължително в 
случаите, в които възлагащият орган е 
установил, че необичайно ниската 
стойност се дължи на неспазване на 
задължителното законодателство на 
Съюза в областите на социалното, 
трудовото или екологичното право или 
на разпоредбите на международното 
трудово право. С оглед на възпиране на 
неправилни практики, 
компетентните органи следва да 
разполагат с правомощията да 
изключват оферентите, които 
нееднократно подават неправилни 
оферти.

Or. ro

Изменение 72
Jens Nilsson

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 
обществената поръчка. Те могат по-
специално да бъдат насочени в подкрепа 
на професионалното обучение на място, 

(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 или 
производството 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 
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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.

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), по-специално Конвенция № 94 
на 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

Обосновка

Изменението подчертава важността на Конвенция № 94 на МОТ относно трудовите 
клаузи (публичните договори), която изрично регулира обществените поръчки. ЕС 
трябва да се ангажира със стандартите на МОТ.

Изменение 73
Petru Constantin Luhan

Предложение за директива
Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49) Оценката сочи, че държавите 
членки не следят последователно и 
систематично изпълнението и 
функционирането на правилата за 
обществените поръчки. Това дава 
отрицателно отражение върху 
правилното изпълнение на 

(49) Оценката сочи, че държавите 
членки не насърчават и не следят 
последователно и систематично 
изпълнението и функционирането на 
правилата за обществените поръчки. 
Това дава отрицателно отражение върху 
правилното изпълнение на 



AM\909951BG.doc 19/82 PE494.576v01-00

BG

разпоредбите, произтичащи от тези 
директиви, което е сериозен източник на 
разходи и несигурност. Няколко 
държави членки са назначили 
национален централен орган, който се 
занимава с проблемите на обществените 
поръчки, но поверените на тези органи 
задължения се различават значително в 
отделните държави членки. По-ясни, по-
последователни и меродавни механизми 
за следене и контрол биха подобрили 
познаването на функционирането на 
правилата за обществените поръчки, 
биха подобрили правната сигурност за 
фирмите и възлагащите органи и биха 
допринесли за създаването на равни 
условия за всички. Такива механизми 
биха послужили като инструменти за 
откриването и ранното разрешаване на 
проблеми, особено по отношение на 
съфинансираните от Съюза проекти, и 
за установяването на структурни 
недостатъци. Има особено силна 
необходимост от координиране на тези 
механизми, за да се гарантира 
последователно прилагане, контрол и 
следене на политиката за обществените 
поръчки, както и систематична оценка 
на резултатите от нея в рамките на 
целия Съюз.

разпоредбите, произтичащи от тези 
директиви, което е сериозен източник на 
разходи и несигурност. Няколко 
държави членки са назначили 
национален централен орган, който се 
занимава с проблемите на обществените 
поръчки, но поверените на тези органи 
задължения се различават значително в 
отделните държави членки. По-ясни, по-
последователни и меродавни механизми 
за информиране, следене и контрол 
биха подобрили познаването на 
функционирането на правилата за 
обществените поръчки, биха подобрили 
правната сигурност за фирмите и 
възлагащите органи и биха допринесли 
за създаването на равни условия за 
всички. Такива механизми биха 
послужили като инструменти за 
предотвратяването, откриването и 
ранното разрешаване на проблеми, 
особено по отношение на 
съфинансираните от Съюза проекти, и 
за установяването на структурни 
недостатъци. Има особено силна 
необходимост от координиране на тези 
механизми, за да се гарантира 
последователно прилагане, контрол и 
следене на политиката за обществените 
поръчки, както и систематична оценка 
на резултатите от нея в рамките на 
целия Съюз.

Or. ro

Изменение 74
Iosif Matula

Предложение за директива
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) Държавите членки следва да 
определят един национален орган, 
отговарящ за следенето, изпълнението и 

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

контрола на обществените поръчки. 
Този централен орган трябва 
своевременно да разполага с 
информация от първа ръка особено по 
отношение на различните проблеми, 
засягащи прилагането на правото в 
сферата на обществените поръчки и 
следва да препоръчва процедури, 
които да бъдат следвани в случай че 
се оспорват договори за възлагане на 
обществени 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.

Or. ro

Изменение 75
Petru Constantin Luhan

Предложение за директива
Съображение 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

(51) Не всички възлагащи органи могат 
да имат необходимия собствен опит за 
справяне с икономически или 
технически сложни поръчки. При това 
положение подходящата професионална 
помощ би допълнила ефективно 

(51) Някои възлагащи органи, особено 
на регионално равнище, нямат 
необходимия собствен опит за справяне 
с икономически или технически сложни 
поръчки. При това положение 
подходящата професионална помощ би 
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дейностите по следенето и контрола. От 
една страна тази цел може да се 
постигне от инструменти за споделяне 
на знанието (центрове за знания), 
предлагащи техническо съдействие на 
възлагащите органи; от друга страна 
фирмите и особено МСП би следвало да 
се възползват от административно 
съдействие, по-специално при участие в 
процедури за възлагане на обществени 
поръчки на трансгранична основа.

допълнила ефективно дейностите по 
следенето и контрола. От една страна 
тази цел може да се постигне от 
инструменти за споделяне на знанието 
(центрове за знания), предлагащи 
техническо съдействие на възлагащите 
органи; от друга страна фирмите и 
особено МСП би следвало да се 
възползват от административно 
съдействие, по-специално при участие в 
процедури за възлагане на обществени 
поръчки на трансгранична основа.

Or. ro

Изменение 76
Petru Constantin Luhan

Предложение за директива
Съображение 53 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(53a) В допълнение Комисията и 
държавите членки следва периодично 
да провеждат обучения, кампании за 
повишаване на осведомеността и да 
участват в консултации, насочени 
към регионалните и местните органи 
и МСП, като включват също така 
други заинтересовани страни, за да се 
гарантира, че участниците в 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки са добре 
информирани, да се намали 
честотата на грешките и да се 
разработи необходимият експертен 
опит сред възлагащите органи в 
рамките на местните и 
регионалните администрации с цел 
осъществяване на новаторски 
обществени поръчки;

Or. ro
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Изменение 77
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По смисъла на настоящата директива 
„обществена поръчка“ е закупуването 
или други форми на придобиване на 
строителство, доставки или услуги от 
страна на един или няколко възлагащи 
органа от икономически оператори, 
подбрани от тях, без значение дали 
строителството, доставките или 
услугите са предназначени за 
обществени цели.

По смисъла на настоящата директива 
„обществена поръчка“ е закупуването 
на строителство, доставки или услуги 
чрез обществени поръчки от страна на 
един или няколко възлагащи органа от 
икономически оператори, подбрани от 
тях.

Or. en

Обосновка

Директивата за обществените поръчки не се прилага за „поръчки“, включващи 
дейности по вземане на лизинг и наемане. Според решението на Съда на Европейския 
съюз (Съд на ЕС) строителството, доставките или услугите, които не са 
предназначени за обществени цели и не са от пряка полза за възлагащия орган, не са 
предмет на законодателството в областта на обществените поръчки (C-451/08).

Изменение 78
Peter Simon

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По смисъла на настоящата директива 
„обществена поръчка“ е закупуването 
или други форми на придобиване на 
строителство, доставки или услуги от 
страна на един или няколко възлагащи 
органа от икономически оператори, 
подбрани от тях, без значение дали 
строителството, доставките или 
услугите са предназначени за 

По смисъла на настоящата директива 
„обществена поръчка“ е закупуването 
на строителство, доставки или услуги 
чрез обществени поръчки от страна на 
един или няколко възлагащи органа от 
икономически оператори, подбрани от 
тях.
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обществени цели.

Or. de

Изменение 79
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целият обем строителство, 
доставки и/или услуги представляват 
една обществена поръчка по смисъла 
на настоящата директива, дори ако 
са закупени с различни договори, 
когато тези договори са част от един 
проект.

заличава се

Or. en

Обосновка

Тази идея е прекалено обща и неясна.

Изменение 80
Peter Simon

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целият обем строителство, 
доставки и/или услуги представляват 
една обществена поръчка по смисъла 
на настоящата директива, дори ако 
са закупени с различни договори, 
когато тези договори са част от един 
проект.

заличава се

Or. de
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Изменение 81
Jens Nilsson

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) 1.3 Договорите за социални и други 
специфични услуги, изброени в 
приложение ХVІ, са уредени изрично с 
членове 74 - 76 от настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

Формата на предлаганата директива е такава, че социалните и други услуги се 
регулират само с членове 74-76. От съображения за яснота това следва да бъде 
посочено възможно най-рано в текста на предложението.

Изменение 82
Jens Nilsson

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) 1.4 Настоящата директива не 
засяга правото на публичните органи 
на всички равнища да решават дали, 
как и до каква степен желаят да 
извършват сами публичните функции. 
Публичните органи могат да 
извършват задачи от обществен 
интерес, като използват 
собствените си ресурси, без да са 
задължени да привличат външни 
икономически оператори. Те могат да 
извършват това в сътрудничество с 
други публични органи.
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Or. en

Изменение 83
Jens Nilsson

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22a) „социално устойчив 
производствен процес“ означава 
производствен процес, при който 
предоставянето на строителство, 
услуги и доставки, спазва правото, 
нормите и стандартите в областта 
на здравето и безопасността, и 
социалното и трудовото право, норми 
и стандарти, по-специално по 
отношение на принципа за равно 
третиране на работното място. 
Принципът за равно третиране на 
работното място се отнася до 
спазването на приложимите условия 
на наемане, включително правото, 
нормите и стандартите в областта 
на здравето и безопасността, 
социалното и трудовото право, норми 
и стандарти, определени от 
законодателството на Съюза и от 
националното законодателство, и от 
колективни трудови договори, които 
се прилагат на мястото, където се 
извършва предоставянето на 
строителство, услуги и доставки;

Or. en

Обосновка

Важно е да се даде възможност на възлагащите органи да насърчават добрите 
условия на труд и да възпират социалния дъмпинг, за да защитават общественото 
здраве. Целта на това определение е то да може да се отнася до социално устойчивия 
производствен процес по-нататък в директивата.
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Изменение 84
Petru Constantin Luhan

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 130 000 EUR за обществени поръчки 
за доставки и услуги, които се възлагат 
от централни държавни органи, и 
конкурси за проект, които се 
организират от такива органи; когато 
обществените поръчки за доставки се 
възлагат от възлагащи органи, работещи 
в областта на отбраната, този праг се 
отнася само за поръчки, засягащи 
продукти, попадащи в обхвата на 
приложение III;

б) 200 000 EUR за обществени поръчки 
за доставки и услуги, които се възлагат 
от централни държавни органи, и 
конкурси за проект, които се 
организират от такива органи; когато 
обществените поръчки за доставки се 
възлагат от възлагащи органи, работещи 
в областта на отбраната, този праг се 
отнася само за поръчки, засягащи
продукти, попадащи в обхвата на 
приложение III;

Or. ro

Изменение 85
Peter Simon

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) арбитражни и помирителни услуги; в) арбитражни и помирителни услуги, 
правни услуги и нотариални услуги;

Or. de

Изменение 86
Tamás Deutsch

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) финансови услуги във връзка с г) финансови услуги във връзка с 
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емитирането, продажбата, закупуването 
или прехвърлянето на ценни книжа или 
други финансови инструменти по 
смисъла на Директива 2004/39/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета, 
относно услуги и операции на 
централните банки, извършвани с 
Европейския инструмент за финансова 
стабилност;

емитирането, продажбата, закупуването 
или прехвърлянето на ценни книжа или 
други финансови инструменти по 
смисъла на Директива 2004/39/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета, 
финансови услуги, необходими за 
прилагането на инструментите на 
финансовия инженеринг, посочени в 
член 44 от Регламент № 1083/2006 на 
Съвета, относно услуги и операции на 
централните банки, извършвани с 
Европейския инструмент за финансова 
стабилност;

Or. en

Изменение 87
Peter Simon

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) финансови услуги във връзка с 
емитирането, продажбата, закупуването 
или прехвърлянето на ценни книжа или 
други финансови инструменти по 
смисъла на Директива 2004/39/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета, 
относно услуги и операции на 
централните банки, извършвани с 
Европейския инструмент за финансова 
стабилност;

г) финансови услуги във връзка с 
емитирането, продажбата, закупуването 
или прехвърлянето на ценни книжа или 
други финансови инструменти по 
смисъла на Директива 2004/39/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета, 
относно услуги и операции на 
централните банки, извършвани с 
Европейския инструмент за финансова 
стабилност и транзакции на 
възлагащите органи за набиране на 
средства или капитал;

Or. de

Изменение 88
Peter Simon

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква г а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

га) гражданска защита, защита при 
бедствия и ежедневно 
предотвратяване на риска;

Or. de

Изменение 89
Peter Simon

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква г б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) обществени поръчки, възлагани въз 
основа на специални или 
изключителни права, съвместими с 
договорите на ЕС;

Or. de

Изменение 90
Jens Nilsson

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) трудови договори; д) трудови договори или колективни 
споразумения, които допринасят за 
подобряване на условията на труд и 
заетост;

Or. en

Обосновка

Това изменение има за цел да отговори на опасенията, предизвикани от Дело 271/08 на 
Съда на ЕС Комисията срещу Германия.  Предложеният текст се основава на 
параграф 59 от Дело 67/97/на Съда на ЕС относно Albany и има за цел изключването 
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на колективните споразумения, което допринася за подобряване на условията на труд 
и заетост, наред с другото споразумения относно схеми за допълнително пенсионно 
осигуряване и застраховки и др.

Изменение 91
Jens Nilsson

Предложение за директива
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Обосновка

Настоящият член е заменен от нов член – 1.4 – вж. изменение 8.

Изменение 92
Heide Rühle

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) поне 80 % от дейността на това 
юридическо лице, предмет на 
обществената поръчка, се извършва 
от името на контролиращия възлагащ 
орган или от името на други 
юридически лица, контролирани от 
същия възлагащ орган;

Or. en

Изменение 93
Peter Simon

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)
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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) поне 80 % от дейността на това 
юридическо лице, която е предмет на 
обществената поръчка, се извършва 
от името на контролиращия възлагащ 
орган или от името на други 
юридически лица, контролирани от 
същия възлагащ орган;

Or. de

Изменение 94
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За един възлагащ орган се счита, че 
упражнява върху едно юридическо 
лице контрол, подобен на този, който 
упражнява върху собствените си 
служби по смисъла на буква а) от 
първа алинея, когато има решаващо 
влияние както върху 
стратегическите цели, така и върху 
съществените решения на 
контролираното юридическо лице.

заличава се

Or. en

Обосновка

Буква а) от първа алинея е достатъчно ясна и не е необходимо да бъде повтаряна.

Изменение 95
Peter Simon

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

За един възлагащ орган се счита, че 
упражнява върху едно юридическо 
лице контрол, подобен на този, който 
упражнява върху собствените си 
служби по смисъла на буква а) от 
първа алинея, когато има решаващо 
влияние както върху 
стратегическите цели, така и върху 
съществените решения на 
контролираното юридическо лице.

заличава се

Or. de

Изменение 96
Peter Simon

Предложение за директива
Член 11 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 се отнася също и за 
случаите, когато контролирано лице, 
което представлява възлагащ орган, 
възлага поръчка на своето 
контролиращо лице или на друго 
юридическо лице, контролирано от 
същия възлагащ орган, стига да няма 
частно участие в юридическото лице, на 
което се възлага обществената поръчка.

2. Параграф 1 се отнася също и за 
случаите, когато контролирано лице, 
което представлява възлагащ орган, 
възлага поръчка на своето 
контролиращо лице или контролиращи 
лица или на друго юридическо лице, 
контролирано от същия възлагащ орган, 
стига да няма частно участие в 
юридическото лице, на което се възлага 
обществената поръчка.

Or. de

Изменение 97
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3 – алинея 1 – буква б)
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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) поне 80 % от дейността на това 
юридическо лице, предмет на 
обществената поръчка, се извършва 
от името на контролиращите възлагащи 
органи или от името на други 
юридически лица, контролирани от 
същите възлагащи органи;

Or. en

Изменение 98
Peter Simon

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) поне 80 % от дейността на това 
юридическо лице, която е предмет на 
обществената поръчка, се извършва 
от името на контролиращите възлагащи 
органи или от името на други 
юридически лица, контролирани от 
същите възлагащи органи;

Or. de

Изменение 99
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на буква а) за възлагащите 
органи се счита, че контролират 
съвместно едно юридическо лице, 
когато са изпълнени следните условия 
в своята съвкупност:

заличава се
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a) взимащите решения органи на 
контролираното юридическо лице са 
съставени от представители на 
всички участващи възлагащи органи;
б) тези възлагащи органи са в 
състояние съвместно да упражнят 
решаващо влияние върху 
стратегическите цели и 
съществените решения на 
контролираното юридическо лице;
в) контролираното юридическо лице 
не преследва интереси, различни от 
тези на свързаните с него публични 
органи;
г) контролираното юридическо лице 
не получава други приходи освен 
възстановяването на действително 
извършените разходи от договорите 
за обществени поръчки с възлагащите 
органи.

Or. en

Обосновка

Това широкообхватно тълкуване на решението на Съда на Европейския съюз е 
ненужно и не допринася за намаляване на дължината на текста и увеличаване на 
неговата точност.

Изменение 100
Peter Simon

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на буква а) за възлагащите 
органи се счита, че контролират 
съвместно едно юридическо лице, 
когато са изпълнени следните условия 
в своята съвкупност:

заличава се

a) взимащите решения органи на 
контролираното юридическо лице са 
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съставени от представители на 
всички участващи възлагащи органи;
б) тези възлагащи органи са в 
състояние съвместно да упражнят 
решаващо влияние върху 
стратегическите цели и 
съществените решения на 
контролираното юридическо лице;
в) контролираното юридическо лице 
не преследва интереси, различни от 
тези на свързаните с него публични 
органи;
г) контролираното юридическо лице 
не получава други приходи освен 
възстановяването на действително 
извършените разходи от договорите 
за обществени поръчки с възлагащите 
органи.

Or. de

Изменение 101
Peter Simon

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) споразумението установява реално 
сътрудничество между участващите 
възлагащи органи с цел съвместно 
изпълнение на техните задължения 
за осигуряване на обществени услуги, 
включващо взаимни права и 
задължения на страните;

заличава се

Or. de

Изменение 102
Heide Rühle
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Предложение за директива
Член 11 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) споразумението установява реално 
сътрудничество между участващите 
възлагащи органи с цел съвместно 
изпълнение на техните задължения 
за осигуряване на обществени услуги, 
включващо взаимни права и 
задължения на страните;

а) целта на партньорството е 
изпълнение на задължение за 
обществена услуга, което засяга 
всички участващи публични органи,
или изпълнение на допълнително 
задължение, необходимо за 
изпълнение на задължението за 
осигуряване на обществени услуги, 
което засяга всички публични органи; 

Or. en

Изменение 103
Heide Rühle

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 104
Peter Simon

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) споразумението се ръководи 
единствено от съображения, свързани с 
обществения интерес, и услугите и 
необходимите подпомагащи услуги, 
свързани с него;
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Or. de

Изменение 105
Peter Simon

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;

заличава се

Or. de

Изменение 106
Heide Rühle

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 публични органи не 
изпълняват на свободния пазар повече 
от 20 % от дейностите, изразени в 
оборот, предмет на обществената 
поръчка;

Or. en

Обосновка

Това пояснение е необходимо, за да не възникват правни спорове. 

Изменение 107
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) споразумението не включва 
финансови трансфери между 
участващите възлагащи органи, освен 
съответстващите на 
възстановяването на действително 
извършените разходи за 
строителството, услугите или 
стоките;

заличава се

Or. en

Изменение 108
Peter Simon

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) споразумението не включва 
финансови трансфери между 
участващите възлагащи органи, освен 
съответстващите на 
възстановяването на действително 
извършените разходи за 
строителството, услугите или 
стоките;

заличава се

Or. de

Изменение 109
Heide Rühle

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) няма частно участие в нито един 
от участващите възлагащи органи.

д) задължението се извършва 
единствено от съответните 
публични органи, без частно участие, с 
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изключение на възлагащи органи, 
участващи в сътрудничеството като  
публичноправен орган по смисъла на 
член 2, параграф 6 от настоящата 
Директива.

Or. en

Изменение 110
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отсъствието на частно участие по 
параграфи от 1 до 4 се проверява към 
момента на възлагането на 
поръчката или на сключването на 
споразумението.

заличава се

Or. en

Изменение 111
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предвидените в параграфи 1–4 
изключения престават да действат от 
момента, в който се появи каквото и да е 
частно участие, което предизвиква 
задължението текущите поръчки да се 
отворят за конкуренция по редовните 
процедури за възлагане на обществени 
поръчки.

Предвидените в параграфи 1–4 
изключения престават да действат от 
момента, в който се появи каквото и да е 
частно участие, което предизвиква 
задължението текущите поръчки да се 
отворят за конкуренция по редовните 
процедури за възлагане на обществени 
поръчки, освен ако частното участие 
не е правно наложено и/или частното 
участие не е било предвидимо в 
момента на първоначалното 
възлагане.
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Or. en

Изменение 112
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Въпреки това прехвърлянето на 
задължения между организации от 
публичния сектор е въпрос на 
вътрешна административна 
организация на държавите членки и 
не подлежи на правилата за 
обществените поръчки.

Or. en

Изменение 113
Jens Nilsson

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обществените поръчки ще се 
използват за постигане на 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж и за подпомагане 
на общите обществени цели, както и 
за предоставяне на висококачествени 
стоки и услуги. Право на публичните 
органи на всички равнища е да 
решават по какъв начин биха искали 
да възлагат изпълнението и да 
организират услугите си.

Or. en
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Обосновка

Европейските региони формулират своите индивидуални стратегии за създаване на 
растеж и развитие, за изграждане на приобщаващи общества и за увеличаване на  
привлекателността им като места, където хората да живеят и работят. 
Следователно правилата за възлагане на обществени поръчки трябва да дават 
възможност на местните и регионалните органи да използват поръчките като 
инструмент за прилагането на социалната политика, улесняване на устойчивия 
растеж и развитието, и за опазване и защита на околната среда.

Изменение 114
Jens Nilsson

Предложение за директива
Член 15 - параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Икономическите оператори прилагат 
задълженията, свързани със 
социалната закрила и защитата на 
заетостта, и с условията на труд, 
приложими за мястото, където ще се 
извършват на строителство, 
услугите или доставките, както е 
предвидено в националното 
законодателство, и/или 
колективните споразумения или 
разпоредбите на международното 
трудово право, изброени в приложение 
XI, и по-специално Конвенция № 94 на 
МОТ.

Or. en

Обосновка

Изменението подчертава важността на Конвенция № 94 на МОТ относно трудовите 
клаузи (публичните договори), която изрично регулира обществените поръчки. ЕС 
трябва да се ангажира със стандартите на МОТ.

Изменение 115
Heide Rühle
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Предложение за директива
Член 17 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да запазят 
правото на участие в процедури за 
възлагане на обществени поръчки за 
защитени предприятия или 
икономически оператори, чиято основна 
цел е интегрирането на работници с 
увреждания или в неравностойно 
положение, или да предвидят такива 
поръчки да бъдат изпълнявани по 
програми за създаване на защитени 
работни места, когато над 30 % от 
служителите на тези предприятия, 
икономически оператори или програми 
са лица с увреждания или в 
неравностойно положение.

Държавите членки могат да запазят 
правото на участие в процедури за 
възлагане на обществени поръчки за 
защитени предприятия или 
икономически оператори, чиято основна 
цел е интегрирането на работници с 
увреждания или в неравностойно 
положение, или да предвидят такива 
поръчки да бъдат изпълнявани по 
програми за създаване на защитени 
работни места, когато над 30 % от 
служителите на тези предприятия, 
икономически оператори или програми 
са лица с увреждания и/или в 
неравностойно положение. „Лица в 
неравностойно положение“ включва, 
наред с другото: безработни, лица, за 
които представлява трудност да се 
интегрират в обществото, лица пред 
риск от изключване, членове на 
уязвими групи и членове на 
малцинства в неравностойно 
положение.

Or. en

Обосновка

Изразът „лица в неравностойно положение“ трябва да се уточни, тъй като е много 
по-всеобхватен от термина „хора с увреждания“, използван в настоящите 
директиви. Това определение дава по-голяма правна яснота.

Изменение 116
Peter Simon

Предложение за директива
Член 19 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че най- Държавите членки гарантират, че най-
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късно две години след датата, 
предвидена в член 92, параграф 1, 
всички процедури за възлагане на 
обществени поръчки по настоящата 
директива ще бъдат изпълнявани с 
използване на електронни средства за 
комуникация особено що се отнася до 
електронното подаване на документи в 
съответствие с изискванията на 
настоящия член.

късно четири години след датата, 
предвидена в член 92, параграф 1, 
всички процедури за възлагане на 
обществени поръчки по настоящата 
директива ще бъдат изпълнявани с 
използване на електронни средства за 
комуникация особено що се отнася до 
електронното подаване на документи в 
съответствие с изискванията на 
настоящия член.

Or. de

Изменение 117
Jens Nilsson

Предложение за директива
Член 21 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите членки, които 
осигуряват защита за държавни 
служители, подаващи сигнали за 
нередности, с цел борба с корупцията 
и други нарушения на гражданското 
право и/или престъпления (в рамките 
на публичния сектор), могат да 
изискат на служител, назначен от 
икономически оператор, да бъде 
осигурена равностойна защита, ако 
икономическият оператор извършва 
публично финансирани услуги.

Or. en

Изменение 118
Peter Simon

Предложение за директива
Член 27 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

В обявлението за поръчката или в 
поканата за потвърждаване на интерес 
възлагащите органи описват 
обществената поръчка и минималните 
изисквания, които трябва да бъдат 
изпълнени, както и посочват 
критериите за възлагане, за да 
позволят на икономическите оператори 
да определят естеството и обхвата на 
поръчката и да решат дали да заявят 
участие в договарянето. В 
техническите спецификации 
възлагащите органи уточняват кои 
части от тях определят 
минималните изисквания.

В обявлението за поръчката или в 
поканата за потвърждаване на интерес 
възлагащите органи описват 
обществената поръчка и минималните 
изисквания, които трябва да бъдат 
изпълнени, както и посочват основните 
критерии за възлагане, за да позволят 
на икономическите оператори да 
определят естеството и обхвата на 
поръчката и да решат дали да заявят 
участие в договарянето.

Or. de

Изменение 119
Peter Simon

Предложение за директива
Член 27 – параграф 3 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) частта от техническите 
спецификации, която определя 
минималните изисквания;

заличава се

Or. de

Изменение 120
Peter Simon

Предложение за директива
Член 27 – параграф 3 – алинея 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) критериите за възлагане. в) основните критерии за възлагане.
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Or. de

Изменение 121
Peter Simon

Предложение за директива
Член 28 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Възлагащите органи посочват своите 
потребности и изисквания в 
обявлението за поръчката и ги 
дефинират в обявлението и/или в 
описателен документ. Едновременно с 
това и в същите документи те посочват 
и дефинират избраните критерии за 
възлагане.

2. Възлагащите органи посочват своите 
потребности и изисквания в 
обявлението за поръчката и ги 
дефинират в обявлението и/или в 
описателен документ. Едновременно с 
това и в същите документи те посочват 
и дефинират основните избрани 
критерии за възлагане.

Or. de

Изменение 122
Peter Simon

Предложение за директива
Член 30 – параграф 2 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) когато не са били подадени оферти, 
подходящи оферти или заявки за 
участие при провеждането на открита 
или ограничена процедура, при условие 
че първоначално обявените условия на 
обществената поръчка не са съществено 
променени и че е изпратен доклад до 
Комисията или до националния 
надзорен орган, определен по член 84, 
по тяхно искане.

а) когато не са били подадени оферти, 
подходящи оферти или заявки за 
участие при провеждането на открита 
или ограничена процедура, при условие 
че първоначално обявените условия на 
обществената поръчка не са съществено 
променени.

Or. de
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Изменение 123
Peter Simon

Предложение за директива
Член 30 – параграф 2 – алинея 1 – буква в) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) отсъствието на конкуренция по 
технически причини;

i) отсъствието на конкуренция по 
правни или технически причини;

Or. de

Изменение 124
Peter Simon

Предложение за директива
Член 30 – параграф 2 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) доколкото това е строго необходимо, 
когато поради изключителна 
неотложност при форсмажорни 
обстоятелства сроковете за открити, 
ограничени процедури или състезателни 
процедури с договаряне не могат да 
бъдат спазени; обстоятелствата, 
предявени с цел обосноваване на 
изключителната неотложност, в никакъв 
случай не трябва да се дължат на 
възлагащия орган;

г) доколкото това е строго необходимо, 
когато поради изключителна 
неотложност в случаи, които 
възлагащият орган не може да 
предвиди, сроковете за открити, 
ограничени процедури или състезателни 
процедури с договаряне не могат да 
бъдат спазени; обстоятелствата, 
предявени с цел обосноваване на 
изключителната неотложност, в никакъв 
случай не трябва да се дължат на 
възлагащия орган;

Or. de

Изменение 125
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 31 – параграф 1 – алинея 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Срокът на рамковото споразумение не 
може да надвишава четири години, 
освен в изключителни надлежно 
обосновани случаи, по-специално 
когато това е оправдано от предмета на 
рамковото споразумение.

Срокът на рамковото споразумение не 
може да надвишава шест години, освен 
в изключителни надлежно обосновани 
случаи, по-специално когато това е 
оправдано от предмета на рамковото 
споразумение. Срокът на рамковото 
споразумение относно поддръжката 
се основана на жизнения цикъл на 
строителството или доставката.  

Or. en

Обосновка

С цел разрешаване на проблеми при възлагането на обществена поръчка за поддръжка 
на асансьори, например.

Изменение 126
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 33 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи могат да използват 
електронни търгове, при които се 
предоставят нови цени, преразгледани 
по-ниски цени и/или нови стойности, 
засягащи определени елементи от 
офертите.

Единствено за стандартизирани 
услуги и доставки възлагащите органи 
могат да използват електронни търгове, 
при които се предоставят нови цени, 
преразгледани по-ниски цени и/или 
нови стойности, засягащи определени 
елементи от офертите.

Or. en

Изменение 127
Jens Nilsson

Предложение за директива
Член 40 – параграф 1 – алинея 1
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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 се 
посочват в документите за 
обществените поръчки. Те определят 
необходимите характеристики на 
строителство, услуга или доставка, за да 
постигнат както целите за 
използване, така и за устойчивост, на 
възлагащия орган.

Or. en

Обосновка

Изменението цели да повиши степента на отчитане на съображенията, свързани с 
устойчивостта, в рамките на настоящата директива.

Изменение 128
Jens Nilsson

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.

Тези характеристики се отнасят до 
конкретния процес за производство или 
осигуряване на заявеното строителство, 
доставки или услуги или за всеки друг 
етап от съответния жизнен цикъл и 
социално устойчив производствен 
процес по член 2, точка 22 и 22 а (нова).

Or. en

Обосновка

Важно е да се даде възможност на възлагащите органи да насърчават социални и 
екологични съображения. Възлагащ орган може още в техническите спецификации да 
определи високи социални изисквания и изисквания в областта на околната среда.

Изменение 129
Jens Nilsson
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Предложение за директива
Член 40 – параграф 1 – алинея 5 – буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) Техническите спецификации могат 
например да включват и изисквания, 
свързани с:

Or. en

Обосновка

Важно е да се даде възможност на възлагащите органи да насърчават социални и 
екологични съображения. Възлагащ орган може още в техническите спецификации да 
определи високи социални изисквания и изисквания в областта на околната среда. 
Новата буква а) е последвана от АМ 17-22, букви б) – ж).

Изменение 130
Jens Nilsson

Предложение за директива
Член 40 – параграф 1 – алинея 5 – буква б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) постигнатите резултати, 
включително равнището на 
свързаните с околната среда и 
климата резултати, и постигнатите 
резултати от гледна точка на 
социално устойчивия производствен 
процес;

Or. en

Изменение 131
Jens Nilsson

Предложение за директива
Член 40 – параграф 1 – алинея 5 – буква в) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) организирането, квалификацията и 
опита на персонала, на който е 
възложено изпълнението на 
съответната поръчка;

Or. en

Изменение 132
Jens Nilsson

Предложение за директива
Член 40 – параграф 1 – алинея 5 – буква г) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) безопасността или размерите, 
включително процедурите за 
осигуряване на качеството, 
терминологията, символите, 
тестването и методите на 
тестване, опаковането, маркирането 
и етикетирането, инструкциите за 
потребителя;

Or. en

Изменение 133
Jens Nilsson

Предложение за директива
Член 40 – параграф 1 – алинея 5 – буква д) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) характеристики на жизнения 
цикъл (както са определени в член 2, 
точка 22);

Or. en
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Изменение 134
Jens Nilsson

Предложение за директива
Член 40 – параграф 1 – алинея 5 – буква e) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) социално устойчив производствен 
процес (както е определен в член 2, 
точка 22);

Or. en

Изменение 135
Jens Nilsson

Предложение за директива
Член 40 – параграф 1 – алинея 5 – буква ж) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) 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. en

Изменение 136
Jens Nilsson

Предложение за директива
Член 40 – параграф 3 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) по отношение на изискванията за 
работните характеристики или 
функционалните изисквания, 
включително екологичните 
характеристики, стига параметрите да са 
достатъчно точно формулирани, за да 
позволяват на оферентите да определят 
предмета на поръчката, а на 
възлагащите органи – да възложат 
поръчката;

a) по отношение на изискванията за 
работните характеристики или 
функционалните изисквания, 
включително социалните и
екологичните характеристики, стига 
параметрите да са достатъчно точно 
формулирани, за да позволяват на 
оферентите да определят предмета на 
поръчката, а на възлагащите органи – да 
възложат поръчката; в съответствие с 
горния параграф 1, техническите 
спецификации могат да бъдат 
формулирани като работни 
характеристики или функционални 
изисквания, свързани с жизнения 
цикъл или с характеристиките на 
социално устойчивия производствен 
процес на изискваното строителство, 
доставки или услуги, в допълнение към 
техническите спецификации от 
гледна точка на работни 
характеристики или функционални 
изисквания на строителството, 
доставките или услугите, които се 
използват;

Or. en

Изменение 137
Jens Nilsson

Предложение за директива
Член 41 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

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;

а) изискванията за етикета засягат 
единствено характеристики, свързани с 
предмета на поръчката или с неговото 
производство, и са подходящи за 
определяне на характеристиките на 
строителството, доставките или 
услугите, предмет на поръчката;
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Or. en

Обосновка

При ограничаване на изискванията до характеристики, които са свързани с предмета 
на поръчката, няма място за етикети, отнасящи се например на работната среда. 

Изменение 138
Jens Nilsson

Предложение за директива
Член 54 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) офертата е подадена от оферент, 
който не е изключен в съответствие с 
членове 21 и 55 и който отговаря на 
критериите за подбор, установени от 
възлагащия орган в съответствие с член 
56 и, когато е уместно, 
недискриминационните правила и 
критерии по член 64.

б) офертата е подадена от оферент, 
който не е изключен в съответствие с 
членове 21 и 55 и който отговаря на 
критериите за подбор, установени от 
възлагащия орган в съответствие с член 
56 и, когато е уместно, 
недискриминационните правила и 
критерии по член 64 и член 71.

Or. en

Обосновка

Член 71 се отнася до подизпълнителите, които също следва да бъдат взети предвид.

Изменение 139
Heide Rühle

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, 

2. Възлагащите органи могат да решат 
да не възлагат поръчка на оферента, 
подал най-добрата оферта, когато е 
установено, че той не спазва 
задълженията, установени от 
законодателството на Съюза или 
националното законодателство в 
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трудовото или екологичното право, или 
разпоредбите на международното 
социално или екологично право, 
изброени в приложение XI.

областта на социалното, трудовото или 
екологичното право, или 
колективните споразумения, които се 
прилагат на мястото, където се 
извършва строителството, услугата 
или доставката, или разпоредбите на 
международното социално или 
екологично право, изброени в 
приложение XI, при условие че те са 
свързани с предмета на поръчката.

Or. en

Изменение 140
Peter Simon

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 могат да решат 
да не възлагат поръчка на оферента, 
подал най-добрата оферта, когато е 
установено, че той не спазва, най-малко 
в еквивалентна степен, задълженията, 
установени от националното 
законодателство или от 
законодателството на Съюза в областта 
на социалното, трудовото или 
екологичното право, или разпоредбите 
на международното социално или 
екологично право, изброени в 
приложение XI.

Or. de

Изменение 141
Jens Nilsson

Предложение за директива
Член 54 - параграф 2
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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 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 и националните законови, 
подзаконови и други обвързващи 
разпоредби в областта на социалното, 
трудовото или екологичното право, или 
разпоредбите на международното 
социално или екологично право, 
изброени в приложение XI.

Or. en

Обосновка

Позоваването на разпоредби в настоящия член се ограничава до законодателство на 
Съюза в определени сфери на регулиране. Позоваването следва да бъде разширено 
така, че националното законодателство и системи за регулиране на пазара на труда 
да бъдат взети под внимание.

Изменение 142
Peter Simon

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

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 
разпоредби също включва съблюдаване 
в еквивалентна степен.

a) когато е запознат с нарушаване на 
задължения, установени от 
националното законодателство или 
от законодателството на Съюза в 
областта на социалното, трудовото или 
екологичното право, или от 
колективните  споразумения като 
договарянето на заплатите, 
например,  или на разпоредбите на 
международното социално или 
екологично право, изброени в 
приложение XI. Съблюдаването на 
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законодателството на Съюза или на 
международните разпоредби също 
включва съблюдаване в еквивалентна 
степен.

Or. de

Изменение 143
Jens Nilsson

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

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 
разпоредби също включва съблюдаване 
в еквивалентна степен.

а) когато е запознат с нарушаване на 
задължения, установени от 
законодателството на Съюза или от 
национални законови, подзаконови и 
други обвързващи разпоредби 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 
разпоредби също включва съблюдаване 
в еквивалентна степен.

Or. en

Обосновка

Позоваването на разпоредби в настоящия член се ограничава до законодателство на 
Съюза в определени сфери на регулиране. Позоваването следва да бъде разширено 
така, че националното законодателство и системи за регулиране на пазара на труда 
да бъдат взети под внимание.

Изменение 144
Jens Nilsson

Предложение за директива
Член 55 – параграф 3 – алинея 1 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) когато икономическият оператор е 
демонстрирал значителни или 
постоянни недостатъци при 
изпълнението на съществено изискване 
в предишна поръчка или поръчки от 
подобно естество със същия възлагащ 
орган.

г) когато икономическият оператор е 
демонстрирал значителни или 
постоянни недостатъци при 
изпълнението на съществено изискване 
в предишна поръчка или поръчки от 
подобно естество.

Or. en

Обосновка

Заличаването е необходимо, за да се избегнат многократните случаи на злоупотреба в 
държавата членка, както и сред местните правителства, които са част от 
публичния сектор.

Изменение 145
Peter Simon

Предложение за директива
Член 55 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се приложат основанията за 
изключване по буква г) от първа 
алинея, възлагащите органи са 
длъжни да предвидят метод за 
оценка на изпълнението на 
поръчката, основан на обективни и 
измерими критерии и прилаган по 
систематичен, последователен и 
прозрачен начин. Всяка оценка на 
изпълнението се съобщава на 
въпросния изпълнител, като му се 
предоставя възможност да оспори 
констатациите и да получи
юридическа защита.

заличава се

Or. de
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Изменение 146
Jens Nilsson

Предложение за директива
Член 56 – параграф 5 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разпоредбите, предвидени в параграфи 
1, 2, 3, 4 и 5, се прилагат при 
процедурите на подизпълнение и за 
подизпълнителите.

Or. en

Обосновка

Целта е на възлагащите органи да се предоставят по-добри възможности да вземат 
предвид възлагането на подизпълнители.

Изменение 147
Jens Nilsson

Предложение за директива
Член 66 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) икономически най-изгодна оферта; а) икономически, социално и 
екологично най-изгодна оферта;

Or. en

Обосновка

Изменението цели да разшири възможностите за възлагащите органи да изискват 
вземането под внимание на социални и екологични аспекти в критериите за възлагане.

Изменение 148
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 66 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-ниски разходи. заличава се

Or. en

Изменение 149
Heide Rühle

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 
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.

Or. en

Изменение 150
Heide Rühle

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 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:
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Or. en

Изменение 151
Jens Nilsson

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, социално и 
екологично 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 или производството на
предмета на въпросната обществена 
поръчка, като:

Or. en

Обосновка

Следва да бъде ясно, че възлагащият орган е в състояние да вземе предвид целия 
производствен процес в критериите за възлагане.

Изменение 152
Jens Nilsson

Предложение за директива
Член 66 – параграф 2 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) критерии, свързани с процеса на 
жизнения цикъл;

Or. en
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Обосновка

Изменението цели да разшири възможностите за възлагащите органи да изискват 
вземането под внимание на социални и екологични аспекти в критериите за възлагане.

Изменение 153
Jens Nilsson

Предложение за директива
Член 66 – параграф 2 – буква а б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) социално устойчиви критерии за 
процеса на производство, който може 
да включи и наемането на работа на 
лица в неравностойно положение или 
членове на уязвими групи;

Or. en

Изменение 154
Jens Nilsson

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;

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,
както и възможностите, 
способностите и професионалното 
поведение на всеки подизпълнител,
вследствие на което след възлагането на 
поръчката този персонал може да се 
замества и по-нататъшно възлагане 
на подизпълнители може да се 
допуска единствено със съгласието на 
възлагащия орган, който трябва да 
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провери дали заместниците или новите 
подизпълнители осигуряват 
еквивалентна организация и качество;

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да даде на възлагащите органи по-голяма възможност да 
вземат предвид подизпълнението.

Изменение 155
Jens Nilsson

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 
икономически, социално и екологично
най-изгодната оферта по параграф 1, 
буква а) и по параграф 2.

Or. en

Изменение 156
Jens Nilsson

Предложение за директива
Член 66 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случая по параграф 1, буква а) 
възлагащият орган посочва в 
обявлението за поръчката, в поканата за 
потвърждаване на интерес, в 
документите за обществената поръчка 
или – при състезателен диалог – в 
описателния документ, относителната 
тежест, която определя за всеки от 

В случая по параграф 1, буква а) 
възлагащият орган посочва в 
обявлението за поръчката, в поканата за 
потвърждаване на интерес, в 
документите за обществената поръчка 
или – при състезателен диалог – в 
описателния документ, относителната 
тежест, която определя за всеки от 
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избраните критерии за определяне на 
икономически най-изгодната оферта.

избраните критерии за определяне на 
икономически, социално и екологично
най-изгодната оферта.

Or. en

Изменение 157
Peter Simon

Предложение за директива
Член 69 - параграф 1

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:

заличава се

a) цената или начислените разходи са 
с повече от 50 % по-ниски от 
средната цена или разходи на 
останалите оферти;
б) цената или начислените разходи са 
с повече от 20 % по-ниски от цената 
или разходите на втората най-ниска 
оферта;
в) подадени са най-малко пет оферти.

Or. de

Обосновка

Връщане към формулировката на сегашната директива.

Изменение 158
Jens Nilsson

Предложение за директива
Член 69 – параграф 1 – уводна част
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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. Възлагащите органи изискват от 
икономическите оператори да обяснят 
обявената от тях цена или начислените 
разходи, когато едно от всички 
долупосочени условия е изпълнено:

Or. en

Изменение 159
Jens Nilsson

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;

a) цената или начислените разходи са с 
повече от 25 % по-ниски от средната 
цена или разходи на останалите оферти;

Or. en

Изменение 160
Jens Nilsson

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;

б) цената или начислените разходи са с 
повече от 10 % по-ниски от цената или 
разходите на втората най-ниска оферта;

Or. en

Изменение 161
Jens Nilsson
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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 162
Peter Simon

Предложение за директива
Член 69 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Обясненията по параграфи 1 и 2
могат по-конкретно да се отнасят до:

3. Ако за дадена поръчка офертите се 
окажат с необичайно ниски цени по 
отношение на стоките, 
строителството или услугите, 
възлагащият орган, преди да отхвърли 
тези оферти, изисква уточнения в 
писмен вид относно съставните 
елементи на офертата, които той 
сметне за уместни.
Съответните обяснения могат по-
конкретно да се отнасят до: 

Or. de

Обосновка

Връщане към формулировката на сегашната директива.

Изменение 163
Peter Simon

Предложение за директива
Член 69 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) избраните технически решения или б) избраните технически решения и/или
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наличието на изключително 
благоприятни условия за оферента за 
изпълнение на строителството или за 
доставката на стоки или предоставянето 
на услуги;

наличието на изключително 
благоприятни условия за оферента за 
изпълнение на строителството или за 
доставката на стоки или предоставянето 
на услуги;

Or. de

Обосновка

Връщане към формулировката на сегашната директива.

Изменение 164
Peter Simon

Предложение за директива
Член 69 – параграф 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) спазването, най-малко в 
еквивалентна степен, 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, или където това не е 
приложимо – други разпоредби, 
осигуряващи еквивалентно ниво на 
защита;

г) спазването на разпоредбите, свързани 
със закрилата на заетостта и 
условията на труд, които са в сила на 
мястото, където ще се извършва 
строителството, услугата или 
доставката;

Or. de

Обосновка

Връщане към формулировката на сегашната директива.

Изменение 165
Jens Nilsson

Предложение за директива
Член 69 – параграф 3 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) спазването, най-малко в 
еквивалентна степен, 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, или където това не е 
приложимо – други разпоредби, 
осигуряващи еквивалентно ниво на 
защита;

г) спазването на разпоредбите, свързани 
със закрилата на заетостта и 
условията на труд, които са в сила на 
мястото, където ще се извършва 
строителството, услугата или 
доставката;

Or. en

Обосновка

Изменението възстановява член 55, параграф 1, точка г) от настоящата директива 
за обществените поръчки (2004/18/ЕО). Възлагащите органи следва да имат правото 
да отказват възлагането на поръчка на оферент, който не спазва законите и 
регламентите. Позоваването на разпоредби в настоящия член не следва да се 
ограничава до законодателството на Съюза в конкретни сфери на регулиране. 
Обхватът на члена следва да се разшири така, че да включва националното 
законодателство и системи за регулиране на пазара на труда.

Изменение 166
Peter Simon

Предложение за директива
Член 69 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. 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

Възлагащите органи отхвърлят 
офертата, когато са установили, че 
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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.

Or. de

Обосновка

Връщане към формулировката на сегашната директива.

Изменение 167
Jens Nilsson

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.

Възлагащите органи отхвърлят 
офертата, когато са установили, че 
нейната стойност е необичайно ниска, 
защото не изпълнява задълженията, 
установени от законодателството на 
Съюза или от национални законови, 
подзаконови и други обвързващи 
разпоредби в областта на социалното, 
трудовото или екологичното право, или 
разпоредбите на международното 
социално или екологично право, 
изброени в приложение XI.

Or. en

Обосновка

Изменението възстановява член 55, параграф 1, точка г) от настоящата директива 
за обществените поръчки (2004/18/ЕО). Възлагащите органи следва да имат правото 
да отказват възлагането на поръчка на оферент, който не спазва законите и 
регламентите. Позоваването на разпоредби в настоящия член не следва да се 
ограничава до законодателството на Съюза в конкретни сфери на регулиране. 
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Обхватът на члена следва да се разшири така, че да включва националното 
законодателство и системи за регулиране на пазара на труда.

Изменение 168
Peter Simon

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 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 предоставена на законно основание. 
Когато възлагащият орган отхвърли 
оферта при тези обстоятелства, той 
информира Комисията за това.

Or. de

Обосновка

Връщане към формулировката на сегашната директива.

Изменение 169
Peter Simon

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, 

заличава се
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представени във връзка с данните, 
изброени в параграф 3.

Or. de

Обосновка

Връщане към формулировката на сегашната директива.

Изменение 170
Jens Nilsson

Предложение за директива
Член 70 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Задължения, свързани с данъците, 
опазването на околната среда, 
заетостта и условията на труд:
а) Възлагащ орган може да обяви или 
да бъде задължен от държава членка 
да обяви органа или органите, от 
които кандидат или оферент може 
да получи необходимата информация 
за задълженията, свързани с 
данъците, разпоредбите за опазване 
на околната среда, защита на 
заетостта и за условията на труд, 
които се прилагат обичайно на 
мястото, където ще се осъществи 
строителството или ще се 
предоставят услугите и които са 
приложими към строителството, 
извършвано на място, или към 
услугите, предоставяне по време на 
изпълнение на поръчката.
б) Възлагащ орган, който предоставя 
информацията по смисъла на 
параграф 1, изисква от кандидатите 
или оферентите в процедурата за 
възлагане на обществена поръчка 
изрично да посочат, че при 
изготвянето на офертите си са взели 
предвид задълженията, свързани с 
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разпоредбите за закрила на 
заетостта и условията на труд, 
които се прилагат обичайно на 
мястото, където ще се извърши 
строителството или ще бъде 
предоставена услугата.
в) Държавите членки, които 
осигуряват защита за държавни 
служители, подаващи сигнали за 
нередности (в рамките на публичния 
сектор), могат да изискат на 
служител, назначен от икономически 
оператор, да бъде осигурена 
еквивалентна защита, ако 
икономическият оператор извършва 
публично финансирани услуги.

Or. en

Обосновка

Въвежда отново, с малки промени, член 27от настоящата директива относно 
възлагането на обществени поръчки (ЕО 2004/18). Този важен член не следва да бъде 
заличаван. Защитата за държавни служители, подаващи сигнали за нередности, в 
държавите членки, които имат или които искат да имат подобни права и правила, 
трябва да се спазва. 

Изменение 171
Jens Nilsson

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 възлагащият орган изисква
оферентът да посочи в своята оферта 
дела от поръчката, за който възнамерява 
да използва външни подизпълнители, 
както и предлаганите подизпълнители.
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Or. en

Обосновка

Това изменение има за цел да укрепи задълженията на възлагащите органи да 
изискват информация за използването на подизпълнители. Въпреки това, 
задължението за оферента е само да посочи намеренията си да използва 
подизпълнители.

Изменение 172
Heide Rühle

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.

заличава се

Or. en

Обосновка

Отношението между изпълнител и подизпълнител е основен елемент на договорното 
право. Предложението ще доведе до ситуации, при които подизпълнителите се 
опитват да получат заплащане директно от възлагащия орган и лишават органа от 
правото си да откаже плащания на изпълнителя по уважителни причини, свързани с 
изпълнение на обществената поръчка.
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Изменение 173
Peter Simon

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.

заличава се

Or. de

Изменение 174
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 71 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Параграфи 1 и 2 не засягат въпроса 
за отговорността на основния 
икономически оператор.

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

Or. en

Изменение 175
Peter Simon
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Предложение за директива
Член 71 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Параграфи 1 и 2 не засягат въпроса 
за отговорността на основния 
икономически оператор.

3. Параграф 1 не засяга въпроса зa 
отговорността на основния 
икономически оператор.

Or. de

Изменение 176
Heide Rühle

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 177
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 73 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Когато последователни 
изменения, които са извън контрола 
на оферента, правят изпълнението на 
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обществената поръчка невъзможно, 
освен за блокиране на прекомерни 
инвестиции, държавите членки 
гарантират, че оферентите могат, 
при условията, определени от 
приложимото национално договорно 
право, да:
а) поискат обезщетение за всяка 
допълнителна услуга, която е 
необходима за изпълнение на договора
б) предявят искане за прекратяване 
на договора.

Or. en

Изменение 178
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 75 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Възлагащите органи, 
възнамеряващи да възложат 
обществена поръчка за услугите по 
член 74, оповестяват своето 
намерение с обявление за поръчка.

заличава се

Or. en

Изменение 179
Peter Simon

Предложение за директива
Член 75 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Възлагащите органи, 
възнамеряващи да възложат 
обществена поръчка за услугите по 
член 74, оповестяват своето 

заличава се
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намерение с обявление за поръчка.

Or. de

Изменение 180
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 75 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обявленията по параграфи 1 и 2 
съдържат информацията по 
приложения VI , Части З и И в 
съответствие със стандартните 
образци.

Обявленията по параграф 2 съдържат 
информацията, посочена в приложение
VI , част И.

Or. en

Изменение 181
Peter Simon

Предложение за директива
Член 75 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обявленията по параграфи 1 и 2 
съдържат информацията по 
приложения VI , Части З и И в 
съответствие със стандартните образци.

Обявленията по параграф 2 съдържат 
информацията, посочена в приложение
VI , части З и И, в съответствие със 
стандартните образци.

Or. de

Изменение 182
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 75 – параграф 3 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията установява 
стандартните образци. Тези 
изпълнителни актове приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране по член 91.

заличава се

Or. en

Изменение 183
Peter Simon

Предложение за директива
Член 75 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията установява 
стандартните образци. Тези 
изпълнителни актове приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране по член 91.

заличава се

Or. de

Изменение 184
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 75 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Обявленията по параграфи 1 и 2 се 
публикуват в съответствие с член 49.

4. Обявленията, посочени в параграф 2, 
се публикуват в съответствие с член 49.

Or. en

Обосновка

Разглеждането на услугите по специфичен начин е оправдано само ако се прилага за 
всички услуги от същия характер - правните услуги, поддържащи същите принципи за 
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поверителност, не следва да бъдат дискриминирани

Изменение 185
Peter Simon

Предложение за директива
Член 75 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Обявленията по параграфи 1 и 2 се 
публикуват в съответствие с член 49.

4. Обявленията, посочени в параграф 2, 
се публикуват в съответствие с член 49.

Or. de

Изменение 186
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 76 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки въвеждат 
подходящи процедури за възлагане на 
поръчки по настоящата глава, като 
осигурят пълно съответствие с 
принципите на прозрачност и 
равнопоставеност на 
икономическите оператори и 
позволят на възлагащите органи да се 
съобразяват със спецификата на 
въпросните услуги.

заличава се

Or. en

Изменение 187
Peter Simon

Предложение за директива
Член 76 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки въвеждат 
подходящи процедури за възлагане на 
поръчки по настоящата глава, като 
осигурят пълно съответствие с 
принципите на прозрачност и 
равнопоставеност на 
икономическите оператори и 
позволят на възлагащите органи да се 
съобразяват със спецификата на 
въпросните услуги.

заличава се

Or. de

Изменение 188
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 76 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки осигуряват на 
възлагащите органи правото да се 
съобразяват с необходимостта от 
осигуряване на качеството, 
непрекъснатото изпълнение, 
достъпността, предлагането и 
изчерпателността на услугите, 
специфичните потребности на 
различните категории потребители, 
приобщаването и осигуряването на 
възможности за потребителите и 
иновациите. Държавите членки могат 
също така да предвидят, че изборът 
на доставчика на услугите не се 
осъществява единствено въз основа на 
цената за осигуряване на услугата.

2. Държавите членки осигуряват на 
възлагащите органи правото да се 
съобразяват с необходимостта от 
осигуряване на качеството, 
непрекъснатото изпълнение, 
достъпността, предлагането и 
изчерпателността на услугите, 
специфичните потребности на 
различните категории потребители, 
приобщаването и осигуряването на 
възможности за потребителите и 
иновациите.

Or. en
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Изменение 189
Jens Nilsson

Предложение за директива
Член 76 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки имат 
свободата да предвидят, че при 
конкретен вид икономически 
оператор трябва да бъдат 
предприети социални и други 
специфични услуги, изброени в 
приложение XVI.

Or. en

Обосновка

За да не се допуска социалните услуги да се извършват във вид дружество, което 
единствено поощрява печалба и не поощрява грижи за лица, на държавите членки 
следва да бъде позволено да предвиждат, че социалните услуги трябва да бъдат 
предприети в конкретен вид дружество. Изменението е свързано с възможностите 
европейските региони да формулират своите индивидуални стратегии за създаване на 
растеж и развитие, за изграждане на приобщаващи общества и за увеличаване на  
привлекателността им като места, където хората да живеят и работят.

Изменение 190
Jens Nilsson

Предложение за директива
Член 76 - параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. В договорите за социални и други 
специфични услуги, посочени в 
Приложение XVI, възлагащите органи 
могат да изискат от икономическите 
оператори да реинвестират в 
конкретна операция всяка печалба от 
същата операция или да допуснат 
като оференти само организации с 
нестопанска цел.
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Or. en

Обосновка

С цел изтъкване на това, че възлагащите органи имат правото да налагат 
изисквания, които гарантират, че парите на данъкоплатците за социални услуги се 
използват за тази цел, също и когато се използват операции, свързани с възлагането 
на обществени поръчки, а не само вътрешни операции. Изменението е свързано с 
възможностите европейските региони да формулират своите индивидуални 
стратегии за създаване на растеж и развитие, за изграждане на приобщаващи 
общества и за увеличаване на  привлекателността им като места, където хората да 
живеят и работят.

Изменение 191
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 84

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Обосновка

Тези членове водят до ненужна административна тежест. Държавите членки имат 
задължението да организират вътрешната си администрация. Държавите членки 
могат да решат да създадат надзорен орган (член 84) без европейско регулиране. Член 
84 противоречи на принципа на субсидиарност.

Изменение 192
Peter Simon

Предложение за директива
Член 84

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. de



AM\909951BG.doc 81/82 PE494.576v01-00

BG

Изменение 193
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 85 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Докладът или неговите основни 
елементи се съобщават на Комисията 
или на националния надзорен орган
при поискване от тяхна страна.

Докладът или неговите основни 
елементи се съобщават на Комисията 
при поискване от тяхна страна.

Or. en

Изменение 194
Heide Rühle

Предложение за директива
Приложение 16 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Следните правни услуги:
79112000-2 Услуги, свързани с правно 
представителство
79100000-5 Правни услуги
79110000-8 Услуги, свързани с 
юридически консултации и 
представителство
79111000-5 Услуги, свързани с 
юридически консултации
79112100-3 Услуги, свързани с 
представляването на заинтересовани 
лица
79120000-1 Услуги, свързани с 
консултации по патентно и авторско 
право
79121000-8 Услуги, свързани с 
консултации по авторско право
79121100-90 Услуги, свързани с 
консултации по авторски права на 
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софтуер
79130000-4 Услуги, свързани с правна 
документация и сертифициране
79131000-1 Услуги, свързани с 
документация
79132000-8 Услуги, свързани със 
сертифициране
79140000-7 Услуги, свързани с 
юридически консултации и 
информация

Or. en

Обосновка

Разглеждането на услугите по специфичен начин е оправдано само ако се прилага за 
всички услуги от същия характер - правните услуги, поддържащи същите принципи за 
поверителност, не следва да бъдат дискриминирани


