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Изменение 1
Peter Simon

Предложение за директива
–

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението за директива за 
възлагане на договори за концесии.

Or. de

Обосновка

Първичното законодателство и установената съдебна практика на Съда формират 
обективна и гъвкава рамка за възлагането на договори за концесия и правят 
задължително използването на прозрачна  и недискриминационна процедура. 
Различните форми на концесии и административни структури в държавите членки 
правят неподходящо използването на еднаква процедура (принцип на субсидиарност) и 
биха ограничили възможностите за маневриране на местните органи, които бяха 
значително разширени с договора от Лисабон.

Изменение 2
Heide Rühle

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,
членове 62 и 114 от него,

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 14, член 53, 
параграф 1, член 62 и член 114, както и 
протокол № 26 от него,

Or. en

Изменение 3
Mojca Kleva

Предложение за директива
Съображение 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Настоящата директива не следва по 
никакъв начин да засяга свободата на 
държавите членки или публичните 
органи да взимат решения относно 
прякото предоставяне на строителство 
или услуги на населението или да 
възлагат такова предоставяне на трети 
страни. Държавите-членки или 
публичните органи следва да останат 
свободни да определят 
характеристиките на услугите, 
които ще се предоставят, 
включително всякакви условия 
относно тяхното качество или цена, 
за постигане на целите на 
държавната им политика.

(3) Настоящата директива не следва по 
никакъв начин да засяга свободата на 
държавите членки или публичните 
органи да взимат решения относно 
прякото предоставяне на строителство 
или услуги на населението или да 
възлагат такова предоставяне на трети 
страни.

Or. en

Изменение 4
Mojca Kleva

Предложение за директива
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Настоящата директива не следва 
да засяга по никакъв начин правата на 
публичните органи на национално, 
регионално и местно равнище да 
решават дали, как и в каква степен 
те желаят сами да осъществяват 
обществени функции. Публичните 
органи на всички равнища 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 5
Mojca Kleva

Предложение за директива
Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) Настоящата директива не следва 
да се занимава с финансирането на 
услуги от общ икономически интерес 
или със системите за предоставяне 
на помощ от държавите членки, 
особено в социалната област, в 
съответствие с правилата на 
Общността за конкуренцията. 
Националните, регионалните и 
местните органи следва да запазят 
своята основна роля и широките си 
правомощия при предоставянето, 
възлагането и организирането на 
услуги от общ интерес, възможно 
най-тясно съгласувани с нуждите на 
потребителите и в съответствие със 
своите обществено-политически 
цели.

Or. en

Изменение 6
Mojca Kleva

Предложение за директива
Съображение 3 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3в) Настоящата директива не следва 
да засяга условията на работа нито 
отношенията между социалните 
партньори. Възлагащите органи имат 
широки правомощия да прилагат 
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както технически спецификации, 
така и критерии за възлагане, за да 
постигнат своите обществено-
политически цели. При условие че е 
спазено правилото за връзка с 
предмета на договора, 
предназначението на настоящата 
директива не следва да е 
допълнителното ограничаване на 
видовете проблеми, които 
възлагащият орган може да решава 
посредством техническите 
спецификации или критериите за 
възлагане. Държавите членки могат 
да предвидят възлагащите органи и 
възложителите да вземат решение 
относно възлагането на концесии, 
наред с другото въз основа на 
критерия на икономически най-
изгодната оферта.

Or. en

Изменение 7
Heide Rühle

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Определени разпоредби за 
координация следва да бъдат въведени 
и при възлагането на концесии за 
строителство и услуги в секторите 
на водоснабдяването, енергетиката, 
транспорта и пощенските услуги 
предвид факта, че националните 
органи могат да влияят на 
поведението на субектите, 
действащи в тези сектори, и като се 
отчита затвореното естество на 
пазарите, на които те работят, 
поради съществуването на специални 
или изключителни права, 
предоставяни от държавите-членки 

(5) В съответствие с резолюциите на 
Европейския парламент от 14.1.2004 
г., 10.3.2004 г. и 31.5.2006 г. водният 
сектор не следва да се либерализира, а 
да се модернизира. Поради това 
водният сектор не следва да е в 
обхвата на настоящата директива.
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във връзка с доставянето, 
осигуряването или експлоатацията 
на мрежите за предоставяне на 
въпросните услуги.

Or. en

Изменение 8
Peter Simon

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Определени разпоредби за 
координация следва да бъдат въведени и 
при възлагането на концесии за 
строителство и услуги в секторите на
водоснабдяването, енергетиката, 
транспорта и пощенските услуги 
предвид факта, че националните органи 
могат да влияят на поведението на 
субектите, действащи в тези сектори, и 
като се отчита затвореното естество на 
пазарите, на които те работят, поради 
съществуването на специални или 
изключителни права, предоставяни от 
държавите-членки във връзка с 
доставянето, осигуряването или 
експлоатацията на мрежите за 
предоставяне на въпросните услуги.

(5) Определени разпоредби за 
координация следва да бъдат въведени и 
при възлагането на концесии за 
строителство и услуги в секторите на 
енергетиката, транспорта и пощенските 
услуги предвид факта, че националните 
органи могат да влияят на поведението 
на субектите, действащи в тези сектори, 
и като се отчита затвореното естество на 
пазарите, на които те работят, поради 
съществуването на специални или 
изключителни права, предоставяни от 
държавите-членки във връзка с 
доставянето, осигуряването или 
експлоатацията на мрежите за 
предоставяне на въпросните услуги.

Or. de

Изменение 9
Mojca Kleva

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Концесиите са възмездни договори, (6) Концесиите са възмездни договори, 
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сключени между един или повече 
икономически оператори и един или 
повече възлагащи органи или 
възложители, които имат за предмет 
придобиване на строителство или 
услуги, при които възнаграждението 
обикновено представлява правото да се 
експлоатират строителството или 
услугите, които са предмет на договора.
Изпълнението на тези строителни 
работи или услуги е предмет на 
конкретни обвързващи задължения, 
определени от възлагащия орган или 
възложителя, които са юридически 
задължителни. Определени държавни 
актове обаче като разрешения или 
лицензи, с които държавата или 
публичен орган определя условията за 
упражняване на дадена стопанска 
дейност, не следва да се окачествяват 
като концесия. Същото важи и за 
договори, които имат за предмет 
правото на даден икономически 
оператор да експлоатира определени 
обществени достояния или ресурси като 
договори за аренда на земя, в които 
държавата, възлагащият орган или 
възложителят въвежда само общи 
условия за ползването им, без да 
придобива конкретно строителство или 
услуги.

сключени между един или повече 
икономически оператори и един или 
повече възлагащи органи или 
възложители, които имат за предмет 
придобиване на строителство или 
услуги, при които възнаграждението 
обикновено представлява правото да се 
експлоатират строителството или 
услугите, които са предмет на договора.
В тях се предвиждат взаимно 
обвързващи задължения, при което
изпълнението на тези строителни 
работи или услуги е предмет на 
конкретни обвързващи задължения, 
определени от възлагащия орган или 
възложителя, които са юридически 
задължителни. Определени държавни 
актове обаче като разрешения или 
лицензи с ограничен обхват, с които 
държавата или публичен орган определя 
условията за упражняване на дадена 
стопанска дейност, не следва да се 
окачествяват като концесия. Същото 
важи и за договори, които имат за 
предмет правото на даден икономически 
оператор да експлоатира определени 
обществени достояния или ресурси като 
договори за аренда на земя, в които 
държавата, възлагащият орган или 
възложителят въвежда само общи 
условия за ползването им, без да 
придобива конкретно строителство или 
услуги.

Or. en

Изменение 10
Giommaria Uggias

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Концесиите са възмездни договори, 
сключени между един или повече 

(6) Концесиите са възмездни договори, 
сключени между един или повече 
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икономически оператори и един или 
повече възлагащи органи или 
възложители, които имат за предмет 
придобиване на строителство или 
услуги, при които възнаграждението 
обикновено представлява правото да се 
експлоатират строителството или 
услугите, които са предмет на договора.
Изпълнението на тези строителни 
работи или услуги е предмет на 
конкретни обвързващи задължения, 
определени от възлагащия орган или 
възложителя, които са юридически 
задължителни. Определени държавни 
актове обаче като разрешения или 
лицензи, с които държавата или 
публичен орган определя условията за 
упражняване на дадена стопанска 
дейност, не следва да се окачествяват 
като концесия. Същото важи и за 
договори, които имат за предмет 
правото на даден икономически 
оператор да експлоатира определени 
обществени достояния или ресурси като 
договори за аренда на земя, в които 
държавата, възлагащият орган или 
възложителят въвежда само общи 
условия за ползването им, без да 
придобива конкретно строителство или 
услуги.

икономически оператори и един или 
повече възлагащи органи или 
възложители, които имат за предмет 
придобиване на строителство или 
услуги, при които възнаграждението 
обикновено представлява правото да се 
експлоатират строителството или 
услугите, които са предмет на договора.
Изпълнението на тези строителни 
работи или услуги е предмет на 
конкретни обвързващи задължения, 
определени от възлагащия орган или 
възложителя, които са юридически 
задължителни. Определени държавни 
актове обаче като разрешения или 
лицензи, с които държавата или 
публичен орган определя условията за 
упражняване на дадена стопанска 
дейност, не следва да се окачествяват 
като концесия. Същото важи и за 
договори, които имат за предмет 
правото на даден икономически 
оператор да експлоатира определени 
обществени достояния или ресурси като 
договори за аренда на земя,
включително морски зони, в които 
държавата, възлагащият орган или 
възложителят въвежда само общи 
условия за ползването им, без да 
придобива конкретно строителство или 
услуги.

Or. it

Изменение 11
Peter Simon

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За да се гарантира реално отваряне 
на пазара и справедливо равновесие при 
прилагането на правилата зa възлагане 
на концесии в секторите на

(11) За да се гарантира реално отваряне 
на пазара и справедливо равновесие при 
прилагането на правилата зa възлагане 
на концесии в секторите на 
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водоснабдяването, енергетиката, 
транспорта и пощенските услуги, е 
необходимо обхванатите субекти да 
бъдат идентифицирани на основа, 
различна от правния им статут. Затова 
следва да се гарантира, че не се 
накърнява равнопоставеността на 
възложителите, които извършват 
дейност в обществения сектор, както и 
на тези, които извършват дейност в 
частния сектор. Необходимо е също 
така да се гарантира в съответствие с 
член 345 от Договора, че не се 
накърняват правилата, регулиращи 
режима на собственост в държавите 
членки.

енергетиката, транспорта и пощенските 
услуги, е необходимо обхванатите 
субекти да бъдат идентифицирани на 
основа, различна от правния им статут.
Затова следва да се гарантира, че не се 
накърнява равнопоставеността на 
възложителите, които извършват 
дейност в обществения сектор, както и 
на тези, които извършват дейност в 
частния сектор. Необходимо е също 
така да се гарантира в съответствие с 
член 345 от Договора, че не се 
накърняват правилата, регулиращи 
режима на собственост в държавите 
членки.

Or. de

Изменение 12
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Уместно е от приложното поле на 
настоящата директива да бъдат 
изключени определени концесии за 
услуги, възложени на икономически 
оператор, който е възложител или 
сдружение на такива, въз основа на 
изключително право, от което се ползва 
икономическият оператор по силата на 
действаща и публикувана национална 
законова, подзаконова или 
административна разпоредба и което е 
предоставено в съответствие с Договора 
и секторното законодателство на Съюза 
относно управлението на мрежова 
инфраструктура, свързана с дейностите, 
посочени в приложение ІІІ. Чрез 
дерогация и без да се засягат правните 
последствия от общото изключване от 
приложното поле на настоящата 

(13) Уместно е от приложното поле на 
настоящата директива да бъдат 
изключени определени концесии за 
услуги, възложени на икономически 
оператор, който е възложител или 
сдружение на такива, въз основа на 
изключително право, от което се ползва 
икономическият оператор по силата на 
действаща и публикувана национална 
законова, подзаконова или 
административна разпоредба, какъвто е 
случаят при концесии на морски 
територии, собственост на 
държавата, които се използват за 
туризъм и отдих, и което е 
предоставено в съответствие с Договора 
и секторното законодателство на Съюза 
относно управлението на мрежова 
инфраструктура, свързана с дейностите, 
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директива, по отношение на концесиите, 
определени в член 8, параграф 1, следва 
да се прилага задължението за 
публикуване на обявление за 
възлагането на концесия с оглед да се 
осигури основна прозрачност, освен ако 
условията за тази прозрачност са 
предвидени в секторното 
законодателство.

посочени в приложение ІІІ. Чрез 
дерогация и без да се засягат правните 
последствия от общото изключване от 
приложното поле на настоящата 
директива, по отношение на концесиите, 
определени в член 8, параграф 1, следва 
да се прилага задължението за 
публикуване на обявление за 
възлагането на концесия с оглед да се 
осигури основна прозрачност, освен ако 
условията за тази прозрачност са 
предвидени в секторното 
законодателство.

Or. it

Изменение 13
Heide Rühle

Предложение за директива
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) В съответствие с член 14 и 
Протокол № 26 към ДФЕС 
държавите членки, както и 
местните и регионалните органи 
имат пълната свобода да изпълняват 
задачи във връзка с обществени услуги 
с помощта на собствените си 
вътрешни ресурси. Те могат също да 
изпълняват задачи във връзка с 
обществени услуги в сътрудничество 
с други публични органи или групи 
публични органи, уредено чрез договор 
или като сътрудничество между 
институциите, в съответствие с 
вътрешното устройство на 
държавите членки. Това 
сътрудничество не влиза в обхвата на 
европейското законодателство за 
обществените поръчки и концесиите. 
Правото на ЕС не задължава 
публичните органи да използват 
определена правна форма, за да 
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изпълняват съвместно своите задачи 
във връзка с обществените услуги. 
Прехвърлянето на компетенции 
между публичните органи е въпрос на 
вътрешна организация и поради това 
не попада в обхвата на настоящия 
законодателен акт.

Or. en

(Виж становището на Комитета на регионите относно възлагането на договори за 
концесия (ECOS-V-030) от юли 2012 г.)

Изменение 14
Mojca Kleva

Предложение за директива
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) Сътрудничеството между 
местни публични органи или между 
местни публични органи и групи, 
състоящи се изключително от 
местни публични органи, което има 
за цел съвместно изпълнение на 
задачи за предоставяне на 
обществени услуги от обществен 
интерес в рамките на една държава 
членка, следва да бъде изключено от 
прилагането на правилата на 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 15
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Предвид отрицателните последици (19) Предвид отрицателните последици 
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за конкуренцията, възлагането на 
концесии без предварително обявление 
следва да се допуска само при много 
изключителни обстоятелства.
Изключението следва да се ограничи до 
случаи, в които от самото начало е ясно, 
че обявяването няма да доведе до по-
голяма конкуренция, особено ако 
обективно има само един икономически 
оператор, който би могъл да изпълни 
концесията. Само обективно 
изключителни обстоятелства биха 
могли да оправдаят възлагането на 
концесия на икономически оператор без 
обявление, когато изключителните 
обстоятелства не са били създадени от 
самия възлагащ орган или възложител 
предвид бъдещата процедура по 
възлагане и когато няма адекватни 
заместници, наличието на каквито 
следва да бъде оценено задълбочено.

за конкуренцията, възлагането на 
концесии без предварително обявление 
следва да се допуска само при много 
изключителни обстоятелства.
Изключението следва да се ограничи до 
случаи, в които от самото начало е ясно, 
че обявяването няма да доведе до по-
голяма конкуренция, особено ако 
обективно има само един икономически 
оператор, който би могъл да изпълни 
концесията, какъвто е случаят със 
предприятия в крайморската зона, 
които развиват дейност върху 
собственост под концесия. Само 
обективно изключителни обстоятелства 
биха могли да оправдаят възлагането на 
концесия на икономически оператор без 
обявление, когато изключителните 
обстоятелства не са били създадени от 
самия възлагащ орган или възложител 
предвид бъдещата процедура по 
възлагане и когато няма адекватни 
заместници, наличието на каквито 
следва да бъде оценено задълбочено.

Or. it

Изменение 16
Peter Simon

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Прегледът на т.нар. 
приоритетни и неприоритетни 
услуги (услуги „A“ и „Б“) от 
Комисията показа, че не е оправдано 
да се стесни пълното прилагане на 
законодателството по обществените 
поръчки до ограничена група услуги. 
Поради това настоящата директива 
следва да важи за редица услуги (като 
услуги по обществено хранене и 
водоснабдяване), като и при двата 

заличава се
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вида беше установен потенциал за 
трансгранична търговия.

Or. de

Изменение 17
Peter Simon

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Имайки предвид резултатите от 
извършената от службите на Комисията 
оценка на реформата на правилата за 
обществените поръчки, изглежда 
оправдано от пълното прилагане на 
настоящата директива да бъдат 
изключени само тези услуги, които 
имат ограничено трансгранично 
измерение, а именно т.нар. услуги за 
личността, каквито са някои социални, 
здравни и образователни услуги. Тези 
услуги се предоставят в конкретен 
контекст, който силно се различава в 
държавите членки, поради различните 
културни традиции. Следователно 
трябва да се въведе специфичен режим 
за концесиите за тези услуги, който да 
отчита факта, че те сега започват да се 
регулират за първи път. Задължението 
за публикуване на обявление на 
предварителна информация и обявление 
за възлагане на концесия във връзка с 
всяка концесия, чиято стойност е равна 
или по-голяма от определените в 
настоящата директива прагове, е 
подходящ начин за предоставяне на 
потенциалните участници на 
информация за икономическите 
възможности, както и за информиране 
на всички заинтересовани страни 
относно броя и вида на възложените 
поръчки. Освен това при възлагането на 
концесионни договори за подобен вид 

(21) Имайки предвид резултатите от 
извършената от службите на Комисията 
оценка на реформата на правилата за 
обществените поръчки, изглежда 
оправдано от пълното прилагане на 
настоящата директива да бъдат 
изключени тези услуги, които имат 
ограничено трансгранично измерение, а 
именно т.нар. услуги за личността, 
каквито са някои социални, здравни и 
образователни услуги. Тези услуги се 
предоставят в конкретен контекст, 
който силно се различава в държавите 
членки, поради различните културни 
традиции. Следователно трябва да се 
въведе специфичен режим за 
концесиите за тези услуги, който да 
отчита факта, че те сега започват да се 
регулират за първи път. Задължението 
за публикуване на обявление на 
предварителна информация и обявление 
за възлагане на концесия във връзка с 
всяка концесия, чиято стойност е равна 
или по-голяма от определените в 
настоящата директива прагове, е 
подходящ начин за предоставяне на 
потенциалните участници на 
информация за икономическите 
възможности, както и за информиране 
на всички заинтересовани страни 
относно броя и вида на възложените 
поръчки. Освен това при възлагането на 
концесионни договори за подобен вид 
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услуги държавите членки следва да 
предприемат подходящи мерки, които 
имат за цел да осигурят спазване на 
принципите за прозрачност и 
равнопоставено третиране на 
икономическите оператори, като 
същевременно позволяват на 
възлагащите органи и възложителите да 
отчетат особеностите на въпросните 
услуги. Държавите членки следва да 
гарантират, че възлагащите органи и 
възложителите могат да отчетат 
необходимостта от гарантиране на 
качеството, непрекъснатостта, 
достъпността, наличността и 
всеобхватността на услугите, 
конкретните нужди на различни 
категории потребители, участието и 
правото на глас на потребителите и 
новаторството.

услуги държавите членки следва да 
предприемат подходящи мерки, които 
имат за цел да осигурят спазване на 
принципите за прозрачност и 
равнопоставено третиране на 
икономическите оператори, като 
същевременно позволяват на 
възлагащите органи и възложителите да 
отчетат особеностите на въпросните 
услуги. Държавите членки следва да 
гарантират, че възлагащите органи и 
възложителите могат да отчетат 
необходимостта от гарантиране на 
качеството, непрекъснатостта, 
достъпността, наличността и 
всеобхватността на услугите, 
конкретните нужди на различни 
категории потребители, участието и 
правото на глас на потребителите и 
новаторството.

Or. de

Изменение 18
Mojca Kleva

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Възлагащите органи и 
възложителите, спазвайки принципа 
на свободно управление и в 
съответствие с Договорите за ЕС, 
следва да  имат свободата да 
решават как най-добре да осигуряват, 
организират и управляват 
извършването на работата и 
предоставянето на услугите, за 
които те носят отговорност, в 
съответствие със законовите 
разпоредби и методите, които те 
считат за най-ефективни за 
осигуряване на високо качество, 
безопасност и достъпност, 
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равнопоставено третиране и 
насърчаване на всеобщия достъп и 
правата на потребителите в 
областта на обществените услуги.

Or. en

Изменение 19
Mojca Kleva

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Настоящата директива не засяга 
свободата на държавите членки да 
определят в съответствие със 
законодателството на Съюза кои 
услуги според тях са услуги от общ 
икономически интерес, как следва да 
бъдат организирани и финансирани 
тези услуги в съответствие с 
правилата за държавна помощ и 
предмет на какви специфични 
задължения следва да са те.

Or. en

Изменение 20
Heide Rühle

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Настоящата директива определя 
правилата за възлагане на концесии. 
Поради това двете директиви –
относно обществените поръчки и 
относно възлагането на поръчки от 
възложители, извършващи дейност 
във водоснабдяването, енергетиката, 
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транспорта и пощенските услуги, не 
се прилагат към концесиите съгласно 
определеното в настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 21
Heide Rühle

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Настоящата директива не се 
прилага също към непряко 
засегнатите услуги от общ 
икономически интерес, определени от 
държавите членки. Разпоредбите на 
настоящата директива запазват във 
всички случаи ролята на услугите от 
общ икономически интерес, по-
конкретно за насърчаването на 
социалното и териториалното 
сближаване.

Or. en

Обосновка

В съответствие с член 14 и Протокол № 26 от ДФЕС е от съществено значение да се 
запазят изцяло задачите от общ интерес, както и правният статут на 
доставчиците (публични или частни), тяхното финансиране, техните задължения и 
тяхната организация. Услугите от общ (икономически) интерес следва да бъдат 
изцяло изключени и да останат незасегнати от настоящата директива.

Изменение 22
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(7) „концесия за услуги“ означава 
възмезден договор, сключен в писмена 
форма, чрез който един или повече 
възлагащи органи или възложители
поверяват изпълнението на услуги, за 
които те отговарят, на един или 
повече икономически оператори, като 
основанието за приемане на това 
делегиране се състои или само от 
правото да се експлоатира услугата, 
предмет на договора, или от това право 
в съчетание с възнаграждение.
Определени държавни актове обаче 
като разрешения или лицензи, с 
които държавата или публичен орган 
определя условията за упражняване 
на дадена стопанска дейност, чийто 
предмет е упълномощаването за 
извършване на социални услуги и/или 
правото да се сключват споразумения, 
чрез които възложителят 
предоставя на даден икономически 
оператор правото да експлоатира 
някои области или ресурси от 
обществен интерес, или предоставя 
права за преминаване, не следва да се 
считат за концесии, тъй като те 
определят само общи условия за 
тяхното използване, без да 
превръщат публичния орган в 
получател на конкретни строителни 
работи или услуги, осигурявани от 
договорния партньор.

Or. en

Обосновка

Все още съществуват значителни неясноти и, поради това, правна несигурност 
относно определението на концесии за услуги. При всички случаи трябва да се 
гарантира, че суверенни дейности като издаването на лицензи и разрешения или 
съдебни указания не попадат в обхвата на концепцията за договор за концесия. 
Процедурите на държавите членки за издаване на разрешения, основаващи се на 
принципа, че всички доставчици на услуги, които отговарят на определени законови 
условия, имат право да предоставят услуги, независимо от своята правна структура, 
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не следва да се считат за договори за концесия за предоставяне на услуги. В някои 
държави членки например социалните услуги се предоставят от независими 
доставчици. Тези независими доставчици, както и в известна степен самите мерки, се 
нуждаят от разрешение в съответствие със социалното право. Тези разрешения 
следва да се изключат от обхвата на директивата. Настоящата формулировка не е 
достатъчно ясна в това отношение.

Изменение 23
Peter Simon

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(7) „концесия за услуги“ означава 
възмезден договор, сключен в писмена 
форма между един или повече 
икономически оператори и един или 
повече възлагащи органи или 
възложители, който има за предмет 
предоставяне на услуги различни от 
тези, посочени в точки 2 и 4, при който 
възнаграждението за услугите, които ще 
се предоставят, се състои или само от 
правото да се експлоатират услугите, 
предмет на договора, или от това право 
в съчетание с възнаграждение, освен в 
случаите на обикновени одобрения, 
по-специално одобрения за ползване на 
обществено благо или ресурси, които 
са обществено достояние;

Or. de

Обосновка

Пояснение, че обикновени одобрения като правото на преминаване не са в обхвата на 
настоящата директива.

Изменение 24
Heide Rühle
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Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Правото да се експлоатират строежите 
или услугите включва прехвърляне на 
концесионера на икономическия риск, 
свързан с експлоатацията на 
строежите или услугите, определен 
като риск от излагане на 
превратностите на пазара. Счита се, 
че концесионерът е поел оперативния
риск, когато, при нормални условия на 
експлоатация, не му е гарантирано, че 
ще си възвърне направените инвестиции 
и разходи по експлоатацията на 
строежите или услугите, които са 
предмет на концесията, обаче ако за 
някои пазари оперативният риск е 
ограничен поначало, но този 
ограничен риск е изцяло прехвърлен 
върху концесионера, тези 
обстоятелства не изключват 
квалифицирането като концесия.

Or. en

Изменение 25
Peter Simon

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

услугите, които са предмет на 
концесията; ако оперативният риск е 
ограничен от самото начало, това не 
оказва влияние върху този принцип.

Or. de

Обосновка

Пояснение с оглед на съдебната практика на Европейския съд по делото WAZV Gotha 
(C-206/08), в съответствие с която концесии могат да съществуват и когато рискът, 
поеман от оператора, е ограничен от самото начало от законите на публичното 
право.

Изменение 26
Mojca Kleva

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 27
Mojca Kleva

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 28
Mojca Kleva

Предложение за директива
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 29
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli
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Предложение за директива
Член 6 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. По отношение на публичните 
концесии за строителство и концесиите 
за строителство изчислението на 
прогнозната стойност взема предвид 
както цената на строителството, така и 
общата прогнозна стойност на 
доставките и услугите, които се 
предоставят на изпълнителя от 
възлагащите органи или възложителите, 
при условие че те са необходими за 
изпълнението на строителството. В 
случай на концесии за публична 
собственост с цел предоставяне на 
публични услуги прагът се определя и 
изчислява ежегодно.

Or. it

Изменение 30
Jan Březina

Предложение за директива
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи и възложителите 
третират икономическите оператори 
еднакво и действат по прозрачен и 
пропорционален начин. Процедурата по 
възлагане на концесията не трябва да 
бъде разработена с цел тя да попадне 
извън приложното поле на настоящата 
директива или конкуренцията да бъде 
изкуствено ограничена.

Възлагащите органи и възложителите 
третират икономическите оператори 
еднакво и действат по прозрачен начин.
Процедурата по възлагане на 
концесията не трябва да бъде 
разработена с цел тя да попадне извън 
приложното поле на настоящата 
директива или конкуренцията да бъде 
изкуствено ограничена.

Or. cs

Обосновка

Прилагането на принципа на пропорционалност към някои от органите, попадащи в 
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обхвата на предложението за директива, може да се окаже рисковано.

Изменение 31
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Настоящата директива не се прилага 
за концесии за услуги относно 
управлението на мрежова
инфраструктура, свързана с дейностите, 
посочени в приложение ІІІ, като 
такива концесии се:

Or. en

Изменение 32
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) възлагат от възлагащия орган на 
икономически оператор въз основа на 
определено изключително право, 
което операторът получава съгласно 
приложимото и публикувано 
национално законодателство, 
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регулаторни или административни 
разпоредби, и което е било 
предоставено в съответствие с 
Договора и секторното 
законодателство на Съюза.

Or. en

Изменение 33
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 8 - параграф 1 – буква б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) или въз основа на концесии за 
дейности, които в момента на 
влизане в сила на настоящата 
директива са предмет на национално 
регулирани тарифи, определени чрез 
законодателство или регулаторни 
разпоредби.

Or. en

Изменение 34
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 8 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от разпоредбите на 
параграф 1 от настоящия член, 
когато в секторното 
законодателство, посочено в параграф 
1 от настоящия член, не се 
предвиждат конкретни секторни 
изисквания относно прозрачността, 
се прилагат изискванията на член 27, 
параграфи 1 и 3.

заличава се
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Or. en

Изменение 35
Giommaria Uggias

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) придобиването или наемането, 
независимо чрез какви финансови 
средства, на земя, съществуващи сгради 
или други недвижими имоти или на 
права във връзка с тях; настоящата 
директива се прилага обаче по 
отношение на концесии за финансови 
услуги, които са възложени към 
момента на, преди или след договора за 
придобиване или наемане, независимо 
от формата му;

а) придобиването или наемането, 
независимо чрез какви финансови 
средства, на земя, съществуващи сгради 
или други недвижими имоти, 
включително морски зони, или на 
права във връзка с тях; настоящата 
директива се прилага обаче по 
отношение на концесии за финансови 
услуги, които са възложени към 
момента на, преди или след договора за 
придобиване или наемане, независимо 
от формата му;

Or. it

Изменение 36
Peter Simon

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) услуги от общ икономически 
интерес;

Or. de

Обосновка

Протокол № 26 към Договора от Лисабон изрично признава правото на регионалните 
и местните органи да администрират своите собствени публични услуги и широката 
дискреционна власт, с която разполагат по отношение на предоставяне, възлагане и 
организиране на услуги от общ икономически интерес по начин, съответстващ 



AM\916319BG.doc 27/46 PE498.004v01-00

BG

максимално на потребностите на потребителите. По тази причина услугите от този 
тип не може да бъдат обхванати от директивата.

Изменение 37
Peter Simon

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) гражданската защита, 
предотвратяването на бедствия и 
защитата от обичайни рискове;

Or. de

Изменение 38
Peter Simon

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) услуги по арбитраж и помирение; в) услуги по арбитраж и помирение, 
правни услуги и нотариални услуги;

Or. de

Изменение 39
Heide Rühle

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) финансови услуги във връзка с 
издаването, продажбата, покупката или 
прехвърлянето на ценни книжа или 
други финансови инструменти по 

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

смисъла на Директива 2004/39/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета, 
услуги от централни банки и 
транзакции, проведени с Европейския 
механизъм за финансова стабилност
(ЕМФС), както и стопански дейности 
с цел придобиване на парични 
средства или капитал от 
възлагащите органи;

Or. en

Изменение 40
Mojca Kleva

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 41
Peter Simon

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

издаването, продажбата, покупката или 
прехвърлянето на ценни книжа или 
други финансови инструменти по 
смисъла на Директива 2004/39/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета, 
услуги от централни банки и операции, 
проведени с Европейския механизъм за 
финансова стабилност (ЕМФС), както 
и стопански дейности с цел 
придобиване на парични средства или 
капитал от възлагащите органи;

Or. de

Изменение 42
Heide Rühle

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) трудови договори; д) трудови договори и режим на 
задължителна социална защита;

Or. en

Изменение 43
Heide Rühle

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) обществени услуги за пътнически 
превоз по смисъла на Регламент (ЕО) 
№ 1370/2007 на Европейския 
парламент и на Съвета.19

ж)  транспортни услуги, доколкото 
те не са обхванати от други 
инструменти на Общността.

Or. en
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Изменение 44
Heide Rühle

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) гражданската защита, 
готовност за извънредни ситуации и 
способност за реагиране и защита от 
обичайни рискове;

Or. en

Изменение 45
Heide Rühle

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

жб) услуги за производство, 
разпределение и снабдяване с питейна 
вода и управление на отпадните води;

Or. en

Изменение 46
Heide Rühle

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

жв) социални услуги и здравни услуги;

Or. en
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Изменение 47
Heide Rühle

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

жг) нестопански услуги от общ 
интерес.

Or. en

Изменение 48
Peter Simon

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) възлагащият орган или възложителят 
упражнява върху юридическото лице 
контрол, подобен на този, който 
упражнява върху собствените си 
служби;

a) възлагащият орган или възложителят 
упражнява върху юридическото лице 
контрол, подобен на този, който 
упражнява върху собствените си 
служби; счита се, че това е така, 
когато той упражнява решаващо 
влияние както върху 
стратегическите цели, така и върху 
важните решения на 
контролираното юридическо лице; за 
да се определи наличието на такъв 
контрол, може да се вземат предвид и 
фактори като нивото на 
представителство в 
административните, управителните 
или надзорните органи, уточненията 
по този въпрос в уставите или в 
споразуменията за собствеността; не 
е задължително контролираното 
юридическо лице да бъде изцяло 
собственост на възлагащия орган или 
възложителя;

Or. de
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Изменение 49
Peter Simon

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 50
Peter Simon

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) в контролираното юридическо лице 
няма частен дял.

заличава се

Or. de

Изменение 51
Peter Simon

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За възлагащ орган или възложител, 
както е посочен в член 4, параграф 1, 
първа алинея, се счита, че упражнява 

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

Or. de

Изменение 52
Peter Simon

Предложение за директива
Член 15 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 важи също така и когато 
контролиран субект, който се явява 
възлагащ орган или възложител, както е 
посочено в член 4, параграф 1, първа 
алинея, възложи концесия на 
контролиращия го субект или на друго 
юридическо лице, контролирано от 
същия възлагащ орган, при условие че 
няма частен дял в юридическото 
лице, на което се възлага публичната 
концесия.

2. Параграф 1 важи също така и когато 
контролиран субект, който се явява 
възлагащ орган или възложител, както е 
посочено в член 4, параграф 1, първа 
алинея, възложи концесия на 
контролиращия го субект или
контролиращите го субекти или на 
друго юридическо лице, контролирано 
от същия възлагащ орган.

Or. de

Изменение 53
Peter Simon

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) възлагащите органи или 
възложителите, както са посочени в 
член 4, параграф 1, първа алинея, 

a) възлагащите органи или 
възложителите, както са посочени в 
член 4, параграф 1, първа алинея, 
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упражняват съвместно по отношение на 
юридическото лице контрол, подобен на 
този, който упражняват върху 
собствените си служби;

упражняват съвместно по отношение на 
юридическото лице контрол, подобен на 
този, който упражняват върху 
собствените си служби; счита се, че 
това е така, когато той упражнява 
решаващо влияние както върху 
стратегическите цели, така и върху 
важните решения на 
контролираното юридическо лице; за 
да се определи наличието на такъв 
контрол, може да се вземат предвид и 
фактори като нивото на 
представителство в 
административните, управителните 
или надзорните органи, уточненията 
по този въпрос в уставите или в 
споразуменията за собствеността; не 
е задължително контролираното 
юридическо лице да бъде изцяло 
собственост на възлагащия орган или 
възложителя;

Or. de

Изменение 54
Peter Simon

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de
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Изменение 55
Peter Simon

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) в контролираното юридическо лице 
няма частен дял.

заличава се

Or. de

Изменение 56
Peter Simon

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. de

Изменение 57
Peter Simon

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 58
Peter Simon

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) договорът се подчинява на 
съображения, свързани с обществения 
интерес, а услугите и необходимите за 
изпълнението им спомагателни 
услуги също имат връзка с това;

Or. de
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Изменение 59
Peter Simon

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 60
Peter Simon

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 61
Jan Březina

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

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

заличава се

Or. cs

Изменение 62
Peter Simon

Предложение за директива
Член 15 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. de

Изменение 63
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

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

ва) когато публичната собственост 
под концесия е предназначена за 
предоставяне на услуги, свързани с 
крайморски туризъм по инициатива и 
по искане на икономическия 
оператор, и се е превърнала в условие 
за стопанската дейност на 
оператора, така че загубата на 
концесията ще означава загуба на 
правото на собственост върху 
предприятието. 

Or. it

Изменение 64
Mojca Kleva

Предложение за директива
Член 35 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

По време на процедурата, но преди 
получаването на офертите, 
възложителите имат възможност да 
променят минималните изисквания и 
критериите за възлагане, без корекция с 
общо обявяване, ако съответната 
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промяна не оказва въздействие върху 
кръга от кандидати. Възложителите 
следва да информират съответните 
кандидати за промяната и да 
предвидят разумно удължаване на 
срока за подаване на офертите.

Or. en

Изменение 65
Mojca Kleva

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Възлагащите органи посочват в 
обявлението за концесия, в поканата за 
представяне на оферти или в
условията за участие, описание на 
критериите за възлагане, свързани с:

Or. en

Изменение 66
Mojca Kleva

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) законодателството в областта на 
околната среда, здравето и 
безопасността, социалното и 
трудовото право, правилата и 
стандартите, определени от Съюза и 
националното законодателство и 
колективните споразумения, които са 
валидни на мястото, където се 
предоставят строителство, услуги и 
доставки.
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Or. en

Изменение 67
Mojca Kleva

Предложение за директива
Член 36 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Възлагащите органи ограничават 
условията за участие до такива, които са 
подходящи да гарантират, че 
кандидатът или участникът има 
правните и финансовите качества и 
търговските и техническите 
способности да изпълни концесията, 
която ще се възлага. Всички изисквания 
следва да бъдат свързани и строго 
пропорционални на предмета на 
поръчката, да бъдат 
недискриминиращи и може при 
необходимост да са придружени от 
минимални изисквания.

Or. en

Изменение 68
Mojca Kleva

Предложение за директива
Член 36 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 69
Mojca Kleva

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 70
Mojca Kleva

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) когато е запознат със сериозни 
нарушения на законодателството в 
областта на околната среда, 
здравето и безопасността, 
социалното и трудовото право, 
правилата и стандартите, 
определени от Съюза и националното 
законодателство и колективните 
споразумения, които са валидни на 
мястото, където се предоставят 
строителство, услуги и доставки.

Or. en
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Изменение 71
Jan Březina

Предложение за директива
Член 39 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Концесиите се възлагат въз основа на 
обективни критерии, които осигуряват 
съответствие с принципите зa 
прозрачност, недискриминация и 
равнопоставеност и които позволяват
на възлагащия орган или възложителя 
да определи общите икономически 
предимства.

Or. cs

Изменение 72
Jan Březina

Предложение за директива
Член 39 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. cs

Изменение 73
Mojca Kleva
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Предложение за директива
Член 39 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 74
Peter Simon

Предложение за директива
Член 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. de

Обосновка

В съдебното си решение по дело C-324/98 Съдът на Европейския съюз постанови, че 
държавите членки са задължени само да позволят проверка относно 
безпристрастността на процедурите за възлагане на обществена поръчка.

Изменение 75
Peter Simon

Предложение за директива
Член 44 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 44а
Държавите членки осигуряват 
наличието на подходящи процедури за 
установяване на 
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безпристрастността на решението 
за възлагане на обществена поръчка.

Or. de

Обосновка

В съдебното си решение по дело C-324/98 Съдът на Европейския съюз постанови, че 
държавите членки са задължени само да позволят проверка относно 
безпристрастността на процедурите за възлагане на обществена поръчка.

Изменение 76
Peter Simon

Предложение за директива
Член 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. de

Изменение 77
Peter Simon

Предложение за директива
Приложение ІІІ – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. По отношение на 
водоснабдяването: Настоящата 
директива се прилага също към 
концесии, възложени или 
организирани от субекти, 
извършващи дейност от посочените 
по-горе, която е свързана с едно от 
следните: Снабдяването с питейна 
вода на мрежи зa обществени услуги 
от възложител, посочен в член 4, 
параграф 1, точки 1 и 2, не се смята 
за релевантна дейност по смисъла на 
алинея 1, когато са изпълнени всички 

заличава се
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условия по-долу:
a) предоставянето или 
експлоатацията на фиксирани 
мрежи, предназначени да 
предоставят услуга на населението 
във връзка с производството, преноса 
или разпределянето на питейна вода;
б) снабдяването с питейна вода на 
такива мрежи.
в) хидротехнически проекти, 
напояване или отводняване, при 
условие че количеството вода, което 
ще се ползва за доставката на 
питейна вода, представлява повече от 
20 % от съвкупния обем вода, която е 
предоставена чрез такива проекти 
или инсталации за напояване или 
отводняване, или
г) отвеждане или пречистване на 
отпадъчни води.
д) производството на питейна вода 
от съответния субект се 
осъществява поради това, че 
потреблението й е необходимо за 
извършването на дейност различна 
от посочените в параграфи 1―4 от 
настоящото приложение; и
е) снабдяването на обществената 
мрежа зависи само от собственото 
потребление на субекта и не е 
превишило 30 % от неговото съвкупно 
производство на питейна вода, като 
се взема предвид средното зa 
предходните три години, 
включително текущата година.

Or. de


