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ИЗМЕНЕНИЯ 001-088 
внесени от Комисията по международна търговия

Доклад
Франк Пруст A8-0198/2018
Рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Европейския съюз

Предложение за регламент (COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

_____________________________________________________________

Изменение 1

Предложение за регламент
Позоваване 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– като взе предвид Становище 2/2015 
на Съда на Европейския съюз от 
16 май 2017 г.1a,

_________________
1a Становище 2/2015 на Съда на 
Европейския съюз от 16 май 2017 г. 
(ОВ C 239, 24.7.2017 г., стр. 3).

Обосновка

Като се има предвид наскорошната съдебна практика, уместно е да се изясни, че 
портфейлните инвестиции не могат да бъдат обхванати от регламента.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Преките чуждестранни 
инвестиции допринасят за растежа в 
Съюза, като повишават 
конкурентоспособността му, създават 
работни места и икономии от мащаба, 
внасят капитали, технологии, иновации 
и експертен опит и отварят нови пазари 
за износа на Съюза. Те подкрепят 
целите на Плана за инвестиции за 
Европа, приет от Комисията, и 
допринасят и за други проекти и 
програми на Съюза.

(1) Преките чуждестранни 
инвестиции допринасят за растежа в 
Съюза, като повишават 
конкурентоспособността му, създават 
работни места и икономии от мащаба, 
внасят капитали, технологии, иновации 
и експертен опит и отварят нови пазари 
за износа на Съюза. Те подкрепят 
целите на Плана за инвестиции за 
Европа и допринасят и за други проекти 
и програми на Съюза.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Съюзът и държавите членки имат 
отворена инвестиционна среда, 
залегнала в Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
(„ДФЕС“) и въплътена в 
международните ангажименти, поети от 
Съюза и неговите държави членки по 
отношение на преките чуждестранни 
инвестиции.

(2) Съюзът и държавите членки имат 
отворена инвестиционна среда, 
залегнала в Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
(„ДФЕС“), която е в съответствие с 
изискванията на член 3, параграф 5 
от Договора за Европейския съюз 
(ДЕС) и е въплътена в международните 
ангажименти, поети от Съюза и 
неговите държави членки по отношение 
на преките чуждестранни инвестиции.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В съответствие с международните 
ангажименти, поети в рамките на 
Световната търговска организация, 
Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие и в 

(3) В съответствие с международните 
ангажименти, поети в рамките на 
Световната търговска организация, 
Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие и в 
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търговските и инвестиционни 
споразумения, сключени с трети 
държави, Съюзът и държавите членки 
могат, при спазване на определени 
изисквания, да приемат ограничителни 
мерки, отнасящи се до преки 
чуждестранни инвестиции, на 
основания, свързани със сигурността 
или обществения ред.

търговските и инвестиционни 
споразумения, сключени с трети 
държави, Съюзът и държавите членки 
могат, при спазване на определени 
изисквания, да приемат мерки, 
ограничаващи достъпа до пазара за 
преки чуждестранни инвестиции, на 
основания, свързани със сигурността 
или обществения ред.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Няколко държави членки са 
въвели мерки, в съответствие с които 
могат да ограничават движението на 
капитали между държавите членки и 
между държавите членки и трети 
държави на основания, свързани със 
сигурността или обществения ред. Тези 
мерки отразяват целите и опасенията на 
държавите членки по отношение на 
преките чуждестранни инвестиции и 
водят до редица други мерки с различен 
обхват и различни процедури. В други 
държави членки такива механизми не 
съществуват.

(4) Няколко държави членки са 
въвели мерки, в съответствие с които 
имат възможност да ограничават 
движението на капитали между 
държавите членки и между държавите 
членки и трети държави на основания, 
свързани със сигурността или 
обществения ред. Тези мерки отразяват 
целите и опасенията на държавите 
членки по отношение на преките 
чуждестранни инвестиции и водят до 
редица други некоординирани мерки с 
различен обхват и различни процедури. 
Държавите членки, които не 
разполагат с такива механизми, могат 
да си създадат свои собствени въз 
основа на функционирането, опита и 
най-добрите практики на вече 
съществуващите национални 
механизми.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В момента няма всеобхватна рамка 
на равнището на ЕС за скрининг на 

(5) В момента няма всеобхватна рамка 
на равнището на Съюза за скрининг на 
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преките чуждестранни инвестиции на 
основания, свързани със сигурността 
или обществения ред.

преките чуждестранни инвестиции на 
основания, свързани със сигурността 
или обществения ред, докато 
основните търговски партньори на 
Съюза, сред които и държавите от Г-
7, са разработили такива рамки, 
използващи разнообразни механизми 
за скрининг, които са повече или по-
малко прозрачни, ограничителни и 
предвидими.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Важно е чрез създаване на рамка 
за скрининг на преки чуждестранни 
инвестиции в Съюза на основания, 
свързани със сигурността или 
обществения ред, да бъде осигурена 
правна сигурност и да бъдат 
гарантирани координация и 
сътрудничество в рамките на целия 
ЕС. Тази стъпка не засяга 
изключителната компетентност на 
държавите членки за гарантирането на 
тяхната национална сигурност.

(7) Настоящият регламент следва 
да обезпечи правна сигурност за 
механизмите за скрининг на 
държавите членки и да гарантира 
координация и сътрудничество в 
рамките на целия ЕС чрез създаване на 
рамка за скрининг на преки 
чуждестранни инвестиции в Съюза на 
основания, свързани със сигурността 
или обществения ред. Тази стъпка не 
засяга изключителната компетентност 
на държавите членки за гарантирането 
на тяхната национална сигурност. 
Мониторингът на Комисията във 
връзка със системите за скрининг в 
трети държави следва също да 
обезпечава правна сигурност.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Рамката за скрининг на преките 
чуждестранни инвестиции следва да 
предостави на държавите членки и на 
Комисията средства за всеобхватен 

(8) Рамката за скрининг на преките 
чуждестранни инвестиции следва да 
предостави на държавите членки и на 
Комисията необходимите правни, 
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отговор на рисковете за сигурността или 
обществения ред и за адаптиране към 
променящите се обстоятелства, като 
същевременно се запазва необходимата 
гъвкавост, така че държавите членки да 
извършват скрининг на преките 
чуждестранни инвестиции на 
основания, свързани със сигурността и 
обществения ред, като вземат предвид 
националните си условия и специфика.

човешки и финансови ресурси за 
всеобхватен отговор на рисковете за 
сигурността или обществения ред и за 
адаптиране към променящите се 
обстоятелства, като същевременно се 
запазва необходимата гъвкавост, така че 
държавите членки да извършват 
скрининг на преките чуждестранни 
инвестиции на основания, свързани със 
сигурността и обществения ред, като 
вземат предвид националните си 
условия и специфика, както и своите 
„златни акции“ и „златни 
правомощия“.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Следва да бъде обхванат широк 
кръг от инвестиции, при които се 
създават или поддържат трайни и преки 
връзки между инвеститорите от 
трети държави и предприятия, 
извършващи стопанска дейност в дадена 
държава членка.

(9) Настоящият регламент следва 
да обхваща широк кръг от инвестиции, 
включително преки инвестиции под 
контрола на чуждестранно 
правителство, независимо от техния 
обем или прагове за участие, при които 
се създават или поддържат трайни и 
преки или косвени връзки между даден 
чуждестранен инвеститор, 
независимо дали този инвеститор е 
крайният инвеститор или не е, и 
предприятия, извършващи стопанска 
дейност на територията на дадена 
държава членка, в нейната 
изключителна икономическа зона, 
декларирана съгласно Конвенцията на 
ООН по морско право, или 
континенталния шелф.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 10
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Държавите членки следва да 
могат да предприемат необходимите 
мерки, в съответствие с правото на 
Съюза, за предотвратяване на 
заобикалянето на техните механизми за 
скрининг и скринингови решения с цел 
защита на сигурността или обществения 
ред. Тези мерки следва да обхващат 
инвестициите в Съюза, направени чрез 
изкуствени схеми, които не са 
обосновани от икономически 
съображения и чрез които се заобикалят 
механизмите за скрининг и 
скрининговите решения, докато 
инвеститорът в крайна сметка е 
собственост на физическо лице или 
предприятие от трета държава или се 
контролира от тях. Мерките не 
засягат свободата на установяване и 
свободното движение на капитали, 
залегнали в ДФЕС.

(10) Държавите членки следва, в 
съответствие с правото на Съюза, да 
поддържат, променят, засилват или 
приемат необходимите мерки за 
идентифициране и предотвратяване на 
заобикалянето на техните механизми за 
скрининг и скринингови решения с цел 
защита на сигурността и обществения 
ред. Тези мерки следва да обхващат 
инвестициите в Съюза, направени чрез 
изкуствени схеми, които не са 
обосновани от икономически 
съображения и чрез които се заобикалят 
механизмите за скрининг и 
скрининговите решения, включително 
случаите, когато структурата на 
собствеността или други важни 
характеристики на инвеститора са 
се променили значително, когато 
инвеститорът действа като посредник 
или като предприятие, което в крайна 
сметка е притежавано или 
контролирано от физическо лице или 
предприятие от трета държава. 
Държавите членки следва да 
информират Комисията за всяка 
предприета от тях мярка за 
недопускане на заобикаляне. Мерките 
не засягат свободата на установяване и 
свободното движение на капитали, 
залегнали в ДФЕС.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) В рамките на настоящия 
регламент Комисията и държавите 
членки следва да насърчават 
сътрудничеството и поемането на 
ангажимент от страна на трети 
държави посредством споразумения 
за търговия и инвестиции и в 
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международни форуми за прилагане 
на процедурите за скрининг.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) С цел на държавите членки и на 
Комисията да се предоставят насоки за 
прилагането на настоящия регламент, е 
целесъобразно да се предвиди списък на 
фактори, които могат да бъдат взети 
под внимание при скрининга на преки 
чуждестранни инвестиции на 
основания, свързани със сигурността 
или обществения ред. Списъкът следва 
да повиши също прозрачността на 
процеса на скрининг за инвеститорите, 
които възнамеряват да направят или 
вече са направили преки чуждестранни 
инвестиции в Съюза. Списъкът на 
факторите, които могат да засегнат 
сигурността или обществения ред, 
следва да остане неизчерпателен.

(11) С цел на държавите членки и на 
Комисията да се предоставят насоки за 
прилагането на настоящия регламент, е 
целесъобразно да се предвиди списък на 
фактори, които биха могли да бъдат 
взети под внимание при скрининга на 
преки чуждестранни инвестиции на 
основания, свързани със сигурността 
или обществения ред. Списъкът ще 
повиши също прозрачността на процеса 
на скрининг за инвеститорите, които 
възнамеряват да направят или вече са 
направили преки чуждестранни 
инвестиции в Съюза. Списъкът на 
факторите, които биха могли да 
засегнат сигурността или обществения 
ред, следва да остане неизчерпателен.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) При определянето дали дадена 
пряка чуждестранна инвестиция може 
да засегне сигурността или обществения 
ред държавите членки и Комисията 
следва да могат да вземат предвид 
всички относими фактори, 
включително отражението върху 
критичната инфраструктура, 
технологиите, включително главните 
базови технологии, и суровините, 
които са от съществено значение за 
сигурността или за поддържането на 

(12) При определянето дали дадена 
пряка чуждестранна инвестиция би 
могла да засегне сигурността или 
обществения ред държавите членки и 
Комисията следва да вземат предвид по-
специално обстоятелството дали се 
касае за прекъсване на снабдяването, 
неизпълнение, загуба или унищожение, 
което би могло да има отражение в 
дадена държава членка или в Съюза, 
дали чуждестранният инвеститор е 
пряко или косвено контролиран от 
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обществения ред и чието прекъсване 
на снабдяването, загуба или 
унищожение би имало значително 
отражение в дадена държава членка или 
в Съюза. В това отношение 
държавите членки и Комисията 
следва да могат също така да вземат 
предвид дали чуждестранният 
инвеститор е пряко или косвено 
(например чрез значително 
финансиране, включително чрез 
субсидии) контролиран от 
правителството на трета държава.

правителството на трета държава или 
чуждестранната инвестиция се 
контролира от чуждо правителство, 
дали чуждестранната инвестиция е 
част от проект или програма, 
ръководени от дадена държава, или е 
част от икономическа, промишлена 
или политическа стратегия, 
изпълнявана от трета държава с цел 
придобиване или прехвърляне на 
главни базови технологии или знания 
или в подкрепа на стратегически 
национални интереси. Това следва да 
важи и в случаите, когато 
инвеститорът вече е включен в 
инвестиционни проекти, засягащи 
сигурността или обществения ред в 
дадена държава членка.
По съображения, свързани със 
сигурността или обществения ред, 
държавите членки и Комисията биха 
могли да разгледат също така 
възможните последици върху, наред с 
другото, критичната и 
стратегическата инфраструктура, 
критичните и стратегическите 
технологии, стратегическата 
автономност на Съюза, достъпа до 
чувствителна информация или до 
лични данни на гражданите на Съюза, 
плурализма и независимостта на 
медиите, на услугите от общ интерес 
и на услугите от общ икономически 
интерес.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) При определянето на това дали 
дадена чуждестранна инвестиция би 
могла да засегне сигурността или 
обществения ред държавите членки и 
Комисията биха могли също така да 
вземат предвид контекста и 



PE621.693/ 9

BG

обстоятелствата, при които 
инвестицията се прави или е била 
направена, включително, наред с 
другото, дали инвестицията би могла 
да доведе до монополна структура и 
дали пазарът в държавата на 
произход на чуждестранния 
инвеститор е отворен, ограничен или 
затворен, дали има реципрочност и 
равнопоставени условия на 
конкуренция и дали съществува риск 
от нарушение на международните 
инструменти в областта на правата 
на човека или основните стандарти 
на МОТ. Проверката следва да се 
извършва на базата на най-добрата 
налична информация, която следва да 
бъде точна, изчерпателна и 
надеждна.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 12 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12б) Държавите членки биха могли 
да позволят на икономическите 
оператори, на организациите на 
гражданското общество или на 
социалните партньори, като 
синдикалните организации, да 
изискват от държавите членки да 
разглеждат възможността за 
задействане на механизма за 
скрининг, без да се накърняват 
различните системи, допускащи по-
голямо процедурно участие.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 12 в (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(12в) Когато икономически 
оператори, организации на 
гражданското общество или 
социални партньори, като 
синдикалните организации, 
разполагат с относима информация 
или съществени, надлежно 
обосновани опасения във връзка с 
дадена пряка чуждестранна 
инвестиция, която е вероятно да 
повлияе на проекти или програми от 
интерес за Съюза, по съображения, 
свързани със сигурността и 
обществения ред, тази информация 
следва да може да бъде предоставена 
на Комисията. Комисията би могла 
да вземе надлежно предвид тази 
информация при изготвянето на 
своето становище.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Целесъобразно е да бъдат 
определени основните елементи от 
процедурната рамка за скрининг на 
преки чуждестранни инвестиции от 
страна на държавите членки, за да се 
даде възможност на инвеститорите, 
Комисията и другите държави членки да 
имат информация по какъв начин се 
очаква да бъдат подлагани на скрининг 
такива инвестиции и да се гарантира, 
че инвестициите са подлагат на 
скрининг по прозрачен начин и без 
дискриминация по отношение на трети 
държави. Тези елементи следва най-
малкото да включват определянето на 
срокове за скрининга и на възможност 
чуждестранните инвеститори по 
съдебен ред да обжалват скрининговите 

(13) Целесъобразно е да бъдат 
определени основните елементи от 
процедурната рамка за скрининг на 
преки чуждестранни инвестиции от 
страна на държавите членки, за да се 
даде възможност на инвеститорите, 
Комисията и другите държави членки да 
имат информация по какъв начин се 
очаква да бъдат подлагани на скрининг 
такива инвестиции по прозрачен начин 
и без дискриминация по отношение на 
трети държави. Тези елементи следва 
най-малкото да включват определянето 
на срокове за скрининга и на 
възможност чуждестранните 
инвеститори по съдебен ред да обжалват 
скрининговите решения пред органите 
и съдилищата на държавите членки, 
в съответствие със 
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решения. законодателството на държавите 
членки.

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Следва да се създаде механизъм, 
който дава възможност на държавите 
членки да си сътрудничат и да се 
подпомагат взаимно, когато пряка 
чуждестранна инвестиция в една 
държава членка може да засегне 
сигурността или обществения ред на 
други държави членки. Държавите 
членки следва да могат да представят 
коментари до държавата членка, в която 
се планира да бъде направена или вече е 
направена инвестицията, независимо от 
това дали държавата членка, 
представяща коментарите, или 
държавата членка, в която се планира да 
бъде направена или вече е направена 
инвестицията, има механизъм за 
скрининг или прави скрининг на 
инвестицията. Коментарите на 
държавите членки следва да се 
изпращат и на Комисията. Комисията 
следва да има също така възможността, 
когато това е целесъобразно, да издава 
становище до държавата членка, в която 
се планира да бъде направена или вече е 
направена инвестицията, независимо 
дали държавата членка има механизъм 
за скрининг или прави скрининг на 
инвестицията и независимо от това 
дали са получени коментари от други 
държави членки.

(14) Следва да се създаде механизъм, 
който дава възможност на държавите 
членки да си сътрудничат и да се 
подпомагат взаимно, когато пряка 
чуждестранна инвестиция в една 
държава членка би могла да засегне 
сигурността или обществения ред на 
други държави членки. Държавите 
членки следва да могат да представят 
коментари до държавата членка, в която 
се планира да бъде направена или вече е 
направена инвестицията, независимо от 
това дали държавата членка, 
представяща коментарите, или 
държавата членка, в която се планира да 
бъде направена или вече е направена 
инвестицията, има механизъм за 
скрининг или прави скрининг на 
инвестицията. Тези коментари следва 
също така да се изпращат 
едновременно на всички други 
държави членки и на Комисията, 
която следва тогава да има 
възможността да издава становище до 
държавата членка, в която се планира да 
бъде направена или вече е направена 
инвестицията, независимо дали 
държавата членка има механизъм за 
скрининг или прави скрининг на 
инвестицията. Това становище следва 
да се изпраща едновременно на всички 
други държави членки и следва да не се 
оповестява публично. Всяка държава 
членка следва да има възможността 
да поиска становище от Комисията 
или коментари от другите държави 
членки във връзка с пряка 
чуждестранна инвестиция, 
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осъществявана на нейна територия.

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Освен това Комисията следва да 
има възможността да прави скрининг 
на преки чуждестранни инвестиции, за 
които е вероятно да засегнат проекти и 
програми от интерес за Съюза на 
основания, свързани със сигурността 
или обществения ред. Така Комисията 
ще разполага със средство за защита на 
проектите и програмите, които са в 
полза на Съюза като цяло и имат важен 
принос за неговия икономически 
растеж, заетост и 
конкурентоспособност. Тук следва да се 
включват по-специално проекти и 
програми, в които има значително 
финансиране от ЕС или които са 
създадени на основание 
законодателството на ЕС относно 
критичната инфраструктура, критичните 
технологии или критичните суровини. 
За по-голяма яснота в приложение 
следва да се помести ориентировъчен 
списък на проекти и програми от 
интерес за Съюза, по отношение на 
които преки чуждестранни инвестиции 
могат да бъдат подлагани на скрининг 
от страна на Комисията.

(15) Освен това Комисията следва да 
прави скрининг на преки чуждестранни 
инвестиции, за които е вероятно да 
засегнат проекти и програми от интерес 
за Съюза на основания, свързани със 
сигурността или обществения ред. Така 
Комисията ще разполага със средство за 
защита на проектите и програмите, 
които са в полза на Съюза като цяло и 
имат важен принос за неговия 
икономически растеж, заетост и 
конкурентоспособност. Тук следва да се 
включват по-специално проекти и 
програми, в които има значително 
финансиране от ЕС или които са 
създадени на основание 
законодателството на ЕС относно 
критичната и стратегическата 
инфраструктура, критичните и 
стратегическите технологии, 
критичните и стратегическите 
суровини. За по-голяма яснота в 
приложение следва да се помести 
неизчерпателен списък на проекти и 
програми от интерес за Съюза, по 
отношение на които преки 
чуждестранни инвестиции могат да 
бъдат подлагани на скрининг от страна 
на Комисията. На Комисията следва да 
се предоставят правомощия да 
приема делегирани актове с цел 
актуализиране на този списък.

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 15 а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) За да се засили диалогът между 
институциите на Съюза, 
компетентната комисия на 
Европейския парламент следва да 
може да прикани Комисията да 
издаде становище относно дадена 
пряка чуждестранна инвестиция, 
която е планирана да бъде направена 
или вече е направена в държава 
членка. Комисията следва да 
информира Европейския парламент за 
своите действия, предприети след 
получаването на подобно искане.

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Когато Комисията счита, че има 
вероятност дадена пряка чуждестранна 
инвестиция да засегне проекти или 
програми от интерес за Съюза на 
основания, свързани със сигурността 
или обществения ред, тя следва да 
може в разумен срок да издаде 
становище, адресирано до държавите 
членки, в които се планира да бъде 
направена или вече е направена 
пряката чуждестранна инвестиция. 
Държавите членки следва да вземат 
предвид приоритетно становището и да 
представят на Комисията обяснения, в 
случай че не се съобразят със 
становището ѝ в съответствие със 
задължението им за лоялно 
сътрудничество по член 4, параграф 3 от 
ДФЕС. Комисията следва да има също 
така възможността да изисква от 
съответните държави членки 
информацията, необходима за 
извършване от нейна страна на 
скрининг на такива инвестиции.

(16) Когато Комисията или една или 
повече държави членки считат, че 
има вероятност дадена чуждестранна 
инвестиция да засегне проекти или 
програми от интерес за Съюза на 
основания, свързани със сигурността 
или обществения ред, Комисията 
следва да може в разумен срок да издаде 
становище, адресирано до държавите 
членки, в които се планира да бъде 
направена или вече е направена 
чуждестранната инвестиция, и тези 
държави членки следва да имат 
възможността да представят 
коментари на държавите членки, в 
които се планира да бъде направена 
или вече е направена чуждестранната 
инвестиция. Становището, което не 
следва да се оповестява публично, 
следва да бъде изпратено 
едновременно и на другите държави 
членки. Държавите членки следва да 
вземат предвид приоритетно 
становището и да представят на 
Комисията и на съответните 
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държави членки писмени обяснения, в 
случай че не се съобразят със 
становището ѝ в съответствие със 
задължението си за лоялно 
сътрудничество по член 4, параграф 3 от 
ДФЕС. Комисията следва да има също 
така възможността да изисква от 
съответните държави членки 
информацията, необходима за 
извършване от нейна страна на 
скрининг на такива инвестиции. Всяка 
държава членка следва да има 
възможността да поиска становище 
от Комисията или коментари от 
другите държави членки във връзка с 
пряка чуждестранна инвестиция, 
осъществявана на нейна територия.

Изменение 22

Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Когато поне една трета от 
държавите членки считат, че има 
вероятност дадена чуждестранна 
инвестиция да засегне тяхната 
сигурност или обществен ред, или 
поне една трета от държавите 
членки и Комисията считат, че 
проекти или програми от интерес за 
Съюза са засегнати по съображения, 
свързани със сигурността и 
обществения ред, държавите членки 
следва да вземат предвид 
приоритетно становището на 
Комисията и коментарите на 
другите държави членки и да 
предоставят писмени обяснения на 
Комисията и на съответните 
държави членки. Когато 
коментарите и становищата не са 
взети предвид, Комисията следва да 
търси начини за насърчаване на 
диалога между държавите членки, 
които са издали коментари, и 
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държавата членка, в която се 
планира да бъде направена или вече е 
направена пряката чуждестранна 
инвестиция.

Изменение 23

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) С цел улесняване на 
сътрудничеството с другите държави 
членки и скрининга на преки 
чуждестранни инвестиции от Комисията 
държавите членки следва да 
уведомяват Комисията за своите 
механизми за скрининг и евентуалните 
им изменения и редовно да докладват за 
прилагането им. Поради същата 
причина държавите членки, които нямат 
механизми за скрининг, също следва да 
докладват за преките чуждестранни 
инвестиции, направени на тяхна 
територия, въз основа на информацията, 
с която разполагат.

(17) С цел улесняване на 
сътрудничеството с другите държави 
членки и скрининга на преки 
чуждестранни инвестиции от 
Комисията, както и с цел повишаване 
на надеждността и 
съпоставимостта на 
предоставяните от държавите членки 
данни, всяка държава членка следва да 
уведомява Комисията за своя механизъм 
за скрининг и за евентуалните му 
изменения и редовно да докладва за 
прилагането му. Поради същата 
причина държавите членки, които нямат 
механизъм за скрининг, също следва да 
докладват за преките чуждестранни 
инвестиции, направени на тяхна 
територия, в тяхната изключителна 
икономическа зона или в 
континенталния им шелф, въз основа 
на информацията, с която разполагат. Те 
следва да предоставят също така 
информация относно мерките, 
предприети за получаването на тази 
информация.

Изменение 24

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За тази цел е важно да се 
гарантира също така минимално 
равнище на информация и координация 

(18) За тази цел е важно да се 
гарантира също така минимално 
равнище на информация и координация 
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по отношение на преките чуждестранни 
инвестиции, попадащи в обхвата на 
настоящия регламент, във всички 
държави членки. Тази информация 
следва да се предоставя от 
държавите членки, в които се планира 
да бъде направена или вече е направена 
пряката чуждестранна инвестиция, при 
поискване от страна на държавите 
членки или Комисията. Относимата 
информация включва аспекти като 
структурата на собствеността на 
чуждестранния инвеститор и 
финансирането на планираната или 
извършена инвестиция, включително 
информация за субсидиите, 
предоставени от трети държави, когато 
има такава.

по отношение на преките чуждестранни 
инвестиции, попадащи в обхвата на 
настоящия регламент, във всички 
държави членки, в които се планира да 
бъде направена или вече е направена 
пряката чуждестранна инвестиция, при 
поискване от страна на държава членка 
или Комисията. Относимата 
информация включва аспекти като 
структурата на собствеността на 
чуждестранния инвеститор и 
финансирането на планираната или 
извършена инвестиция, включително 
информация за субсидиите, 
предоставени от трети държави, когато 
има такава.Тази информация следва да 
се предоставя при спазване на 
правилата, посочени в член 346 от 
ДФЕС. Тя следва да бъде точна, 
изчерпателна и надеждна и е 
предназначена да улесни 
съпоставимостта на данните.

Изменение 25

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Комуникацията и 
сътрудничеството на равнището на 
държавите членки и Съюза следва да 
бъдат насърчавани чрез създаването на 
звена за контакт за скрининга на 
преките чуждестранни инвестиции във 
всяка държава членка.

(19) Комуникацията и 
сътрудничеството на равнището на 
държавите членки и Съюза следва да 
бъдат насърчавани чрез създаването на 
институционални звена за контакт за 
скрининга на преките чуждестранни 
инвестиции във всяка държава членка, 
както и на специална координационна 
група за скрининг на инвестициите.

Изменение 26

Предложение за регламент
Съображение 20
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Държавите членки и Комисията 
следва да предприемат всички 
необходими мерки, за да гарантират 
защитата на поверителна и друга 
чувствителна информация.

(20) Държавите членки и Комисията 
следва да осигурят най-високо 
равнище на защита на цялата 
поверителна информация, 
предоставена от чуждестранните 
инвеститори и съответното 
предприятие от Съюза.

Изменение 27

Предложение за регламент
Съображение 20 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20a) Държавите членки следва да 
представят на Комисията годишен 
доклад, който да обхваща преките 
чуждестранни инвестиции, 
направени на тяхна територия, в 
тяхната изключителна икономическа 
зона или в континенталния им шелф, 
въз основа на най-добрата налична 
информация. Те следва да 
предоставят също така информация 
относно мерките, предприети за 
получаването на тази информация. 
Въз основа на посочените годишни 
доклади Комисията следва да изготвя 
годишен доклад, в който се представя 
цялостното положение с 
инвестициите в Съюза, включително 
прилагането на настоящия 
регламент, и да го представя на 
Европейския парламент. Докладът 
следва да бъде публично оповестен.

Изменение 28

Предложение за регламент
Съображение 21
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Не по-късно от три години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент Комисията следва да 
представи пред Европейския парламент 
и Съвета доклад за прилагането му. 
Когато в доклада се препоръчва 
изменение на разпоредбите на 
настоящия регламент, той може да се 
придружава, ако е приложимо, от 
съответното законодателно 
предложение.

(21) Не по-късно от три години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент и на всеки три години след 
това Комисията следва да представи на 
Европейския парламент и Съвета доклад 
за оценка на функционирането и 
ефективността на настоящия 
регламент. Оценката следва да 
включва също така дългосрочните 
способности за икономически 
контрол, различни от преките 
чуждестранни инвестиции, които 
водят до придобиването посредством 
договор за обществена поръчка на 
трайна и пряка способност за 
влияние, чрез която се управляват или 
контролират проекти или програми 
от интерес за Съюза, както са 
определени в настоящия регламент. 
Когато в доклада се препоръчва 
изменение на разпоредбите на 
настоящия регламент, той може да се 
придружава, ако е приложимо, от 
съответното законодателно 
предложение, а във всички останали 
случаи следва да информира 
Европейския парламент и Съвета.

Изменение 29

Предложение за регламент
Съображение 21 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) С цел актуализиране на списъка 
на проекти и програми от интерес за 
Съюза на Комисията следва да бъде 
делегирано правомощието да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
ДФЕС, за да може да изменя 
приложенията към настоящия 
регламент. От особена важност е по 
време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на 
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експертно равнище, и тези 
консултации да бъдат проведени в 
съответствие с принципите, 
заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за 
по-добро законотворчество. По-
специално, с цел осигуряване на равно 
участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават 
всички документи едновременно с 
експертите от държавите членки, 
като техните експерти получават 
систематично достъп до 
заседанията на експертните групи на 
Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните 
актове.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „преки чуждестранни 
инвестиции“ означава инвестиции от 
всякакъв вид от страна на чуждестранен 
инвеститор, имащи за цел 
установяването или поддържането на 
трайни и преки връзки между 
чуждестранния инвеститор и 
предприемача или предприятието, на 
когото или което е предоставен 
капиталът, за да извършва стопанска 
дейност в държава членка, включително 
инвестиции, които дават възможност за 
ефективно участие в управлението или 
контрола на дружество, извършващо 
стопанска дейност;

(1) „пряка чуждестранна 
инвестиция“ означава инвестиция от 
всякакъв вид, без оглед на нейния 
размер или праг на участие, от страна 
на чуждестранен инвеститор, бил той 
краен или не, имаща за цел 
установяването или поддържането на 
трайни и преки или косвени връзки 
между чуждестранния инвеститор и 
предприемача или предприятието, на 
когото или което е предоставен 
капиталът, за да извършва стопанска 
дейност на територията на държава 
членка, в нейната изключителна 
икономическа зона, декларирана 
съгласно Конвенцията на ООН по 
морско право, или в континенталния 
ѝ шелф, включително инвестиции, 
които дават възможност за ефективно 
участие в управлението или прекия или 
косвен контрол на дружество, 
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извършващо стопанска дейност;

Изменение 31

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) „пряка чуждестранна 
инвестиция, контролирана от 
чуждестранно правителство“ 
означава всякаква пряка 
чуждестранна инвестиция, която 
може да доведе до контрол на 
юридическо лице, установено в Съюза, 
от чуждестранно правителство или 
образувание, контролирано от или 
действащо от името на или 
съобразно инструкциите на 
чуждестранно правителство;

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. „чуждестранен инвеститор“ 
означава физическо лице от трета 
държава или предприятие от трета 
държава, което възнамерява да 
направи или е направило пряка 
чуждестранна инвестиция;

(2) „чуждестранен инвеститор“ 
означава физическо или юридическо 
лице от трета държава или предприятие 
от трета държава, или гражданин, или 
държавна институция, които 
възнамеряват да направят или вече са 
направили пряка чуждестранна 
инвестиция, независимо дали те са 
крайният инвеститор или посредник, 
представляващ инвеститор от 
трета държава;

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. „скрининг“ означава процедура, 
която дава възможност да бъдат 
оценени, проучени, разрешени, 
обвързани с условия, забранени или 
прекратени преки чуждестранни 
инвестиции;

(3) „скрининг“ означава процедура, 
която дава възможност да бъдат 
оценени, проучени, разрешени, 
обвързани с условия, забранени или 
прекратени преки чуждестранни 
инвестиции, сроковете за 
осъществяването на които започват 
да текат от момента, в който 
цялата изискуема информация за 
започване на скрининг е получена от 
съответните органи;

Обосновка

Трябва да се вземат мерки, за да се избегне предоставянето на непълна информация 
от страна на чуждестранните инвеститори с цел просто да започне да тече 
периодът на скрининг. Сроковете за започване на скрининга трябва да започват да 
текат от момента, в който бъде предоставена цялата информация, необходима за 
създаване на пълно досие.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки могат да 
запазват, изменят или приемат 
механизми за скрининг на преки 
чуждестранни инвестиции на 
основания, свързани със сигурността 
или обществения ред, при условията и 
в съответствие с реда, определен в 
настоящия регламент.

1. В съответствие с разпоредбите 
на настоящия регламент държавите 
членки могат да запазват, изменят, 
засилват или приемат механизми за 
скрининг на преки чуждестранни 
инвестиции на основания, свързани със 
сигурността или обществения ред.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да подлага на 2. Комисията подлага на скрининг 
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скрининг преки чуждестранни 
инвестиции, за които е вероятно да 
засегнат проекти или програми от 
интерес за Съюза, на основания, 
свързани със сигурността или 
обществения ред.

преки чуждестранни инвестиции, за 
които е вероятно да засегнат проекти 
или програми от интерес за Съюза, на 
основания, свързани със сигурността 
или обществения ред.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Проектите или програмите от 
интерес за Съюза включват по-
специално проекти и програми, при 
които има значително по размер или 
значително като дял финансиране от 
ЕС или за които се прилага 
законодателството на Съюза относно 
критичната инфраструктура, 
критичните технологии или 
критичните суровини. Ориентировъчен 
списък на проекти или програми от 
интерес за Съюза е даден в 
приложение 1.

3. Проектите или програмите от 
интерес за Съюза включват по-
специално проекти и програми, при 
които има финансиране от ЕС или за 
които се прилага законодателството на 
Съюза относно критичната и 
стратегическата инфраструктура, 
технологиите, включително главните 
базови технологии, и критичните 
суровини, които са от съществено 
значение за сигурността или за 
поддържането на обществения ред. 
Неизчерпателен списък на проекти или 
програми от интерес за Съюза е 
представен в приложението към 
настоящия регламент. На Комисията 
се предоставят правомощия да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 13а за изменение 
на настоящия регламент чрез 
актуализация на списъка, представен 
в приложението.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Фактори, които могат да бъдат 
вземани предвид при скрининга

Фактори, които се вземат предвид при 
скрининга
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Изменение 38

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

При скрининга на преки чуждестранни 
инвестиции на основания, свързани със 
сигурността или обществения ред, 
държавите членки и Комисията могат да 
вземат предвид потенциалното 
въздействие inter alia върху:

1. При скрининга на преки 
чуждестранни инвестиции на 
основания, свързани със сигурността 
или обществения ред, държавите членки 
и Комисията могат да вземат предвид 
потенциалното въздействие inter alia 
върху:

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

- критичната инфраструктура, 
включително енергетика, транспорт, 
далекосъобщения, съхранение на 
данни, космическа или финансова 
инфраструктура, както и чувствителни 
съоръжения;

а) критичната и стратегическата 
инфраструктура, била тя физическа 
или виртуална, включително, наред с 
другото, енергетика и водоснабдяване, 
транспортни мрежи, пристанища, 
железопътни линии, летища и 
корабостроителници, транспортни 
услуги, далекосъобщения и медии, 
въздухоплавателна и космическа 
инфраструктура, както и чувствителни 
съоръжения;

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

- критичните технологии, 
включително изкуствен интелект, 
роботика, полупроводници, технологии 
с евентуална двойна употреба, 
киберсигурност, космически или ядрени 

б) критичните и стратегическите 
технологии, включително, наред с 
другото, изкуствен интелект, роботика, 
квантови технологии, нано-, био- и 
медицински технологии, 
информационни и комуникационни 
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технологии; технологии (ИКТ), електронни 
чипове, полупроводници, съхраняване 
на енергия, изделия с двойна употреба, 
киберсигурност и кибертехнологии, 
автомобилния сектор, железопътни, 
космически или ядрени технологии, 
съоръжения за научни изследвания и 
развойна дейност;

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

- сигурността на доставките на 
критични суровини; или

в) стратегическата независимост 
на Съюза, сигурността и 
непрекъснатостта на доставките на 
критични суровини, включително, 
наред с другото, стоки, суровини, 
редкоземни елементи, земеделски 
активи, земеделски земи и 
производството на храни; или

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

- достъпа до чувствителна 
информация или способността за 
контрол на чувствителна информация.

г) достъпа до чувствителна 
информация или до личните данни на 
граждани на Съюза, включително, 
наред с другото, лични данни относно 
здравето, както и способността за 
контрол на широкомащабни данни или 
чувствителна информация,

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква г a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

га) плурализма и независимостта на 
медиите, услугите от общ интерес и 
услугите от общ икономически 
интерес, услугите в областта на 
културата, включително аудио-
визуалните услуги, както и спорните 
съоръжения и услугите в областта на 
хазарта, и културното наследство.

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато определят дали дадена пряка 
чуждестранна инвестиция има 
вероятност да засегне сигурността или 
обществения ред, държавите членки и 
Комисията могат да вземат предвид 
дали чуждестранният инвеститор е 
контролиран от правителството на трета 
държава, включително чрез 
значителното му финансиране.

2. Когато определят дали дадена 
пряка чуждестранна инвестиция има 
вероятност да засегне сигурността или 
обществения ред, държавите членки и 
Комисията вземат предвид по-
специално дали:

а) съществува риск от прекъсване 
на снабдяването, неизпълнение, загуба 
или унищожение, което би оказало 
въздействие в дадена държава членка 
или в Съюза;
б) чуждестранният инвеститор е 
пряко или косвено контролиран от 
правителството, държавните органи 
или въоръжените сили на трета 
държава и/или осъществява 
ръководени от държавата външни 
проекти или програми и преки 
инвестиции под контрола на 
чуждестранно правителство с оглед 
на стратегически промишлени 
интереси, придобива или прехвърля 
главни базови технологии или знания, 
подкрепя стратегически национални 
интереси, включително чрез 
структура на собствеността или 
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значителното му финансиране, което 
може да бъде под формата на 
субсидии, отпускане на кредити и 
заеми от правителството на трета 
държава или държавна финансова 
институция и/или с политическо 
присъствие в нейните центрове за 
вземане на решения;
в) инвеститорът вече е включен в 
инвестиционни проекти, 
застрашаващи сигурността или 
обществения ред в дадена държава 
членка.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. За целите на параграф 2 
държавите членки и Комисията 
могат също така да вземат под 
внимание, наред с другото:
а) контекста и обстоятелствата, 
при които инвестицията е или е била 
направена, включително дали 
секторът се разглежда като 
стратегически от държавата на 
произход на инвеститорите;
б) дали съществува сериозен и 
легитимен риск чуждестранният 
инвеститор да участва в незаконни 
или престъпни дейности, като 
изпиране на пари, отклоняване на 
средства, корупция, финансиране на 
тероризма, организирана 
престъпност или нарушения на 
правата на интелектуална 
собственост или нарушения на 
международните инструменти в 
областта на правата на човека и 
основните трудови стандарти на 
МОТ;
в) дали уставът на 
предприятието, в което е направена 
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инвестицията, включва клаузи за 
смяна на собствеността;
г) дали инвестицията може да 
подсили или да доведе до 
монополистична структура или 
контрол на веригата на стойността, 
например чрез съобщаване на списъка 
на всички сливания, анализирани от 
Комисията, в които участва 
предприятие на трета държава, 
както и съобщаване на списъка на 
всички сливания, анализирани от 
националните органи по конкуренция, 
в които участва същото 
предприятие;
д) дали пазарът на държавата по 
произход на инвеститора е отворен, 
ограничен или затворен и дали 
съществуват реципрочност и еднакви 
условия на конкуренция;
е) предишните отношения между 
Комисията или държавите членки и 
чуждестранния инвеститор;

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Проверката се извършва на 
базата на най-добрата налична 
информация, която трябва да бъде 
точна, изчерпателна и надеждна.

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да запазват, 
изменят или приемат мерките, 
необходими за предотвратяване на 

Държавите членки запазват, изменят, 
засилват или приемат мерките, 
необходими за идентифициране и 
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заобикалянето на механизмите за 
скрининг и скрининговите решения.

предотвратяване на заобикалянето на 
механизмите за скрининг и 
скрининговите решения, включително 
в случаи, когато структурата на 
собствеността или други важни 
характеристики на инвеститора са 
се променили значително. Държавите 
членки информират Комисията за 
всяка предприета от тях мярка за 
недопускане на заобикаляне.

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки определят 
срокове за издаването на скринингови 
решения. Тези срокове трябва да бъдат 
такива, че да им позволяват да вземат 
предвид коментарите на държавите 
членки, посочени в член 8, и 
становището на Комисията, посочено в 
членове 8 и 9.

2. Държавите членки определят 
срокове за издаването на скринингови 
решения и ги оповестяват публично. 
Тези срокове трябва да бъдат такива, че 
да им позволяват да вземат предвид 
коментарите на държавите членки, 
посочени в член 8, и становището на 
Комисията, посочено в членове 8 и 9.

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки могат да 
позволят на икономическите 
оператори, организациите на 
гражданското общество или 
социалните партньори, като 
синдикалните организации, да 
изискват от органите на държавите 
членки да разглеждат възможността 
за задействане на механизма за 
скрининг, без да се накърняват 
системите на държавите членки, 
допускащи по-голямо процедурно 
участие.
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Изменение 50

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Поверителната информация, 
включително търговската 
информация с чувствителен 
характер, предоставена от 
засегнатите чуждестранни 
инвеститори и предприятия, трябва 
да бъде защитена.

3. Държавите членки и Комисията 
гарантират най-високо равнище на 
защита на цялата поверителна 
информация, предоставена от засегнат 
чуждестранен инвеститор или 
предприятие от Съюза по време на 
процедурите по скрининг, при 
спазване на Решение (ЕС, Евратом) 
2015/443 на Комисията и на Решение 
(ЕС, Евратом) 2015/444 на 
Комисията.

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Засегнатите чуждестранни 
инвеститори и предприятия трябва да 
разполагат с възможността да търсят 
защита по съдебен ред по отношение на 
скрининговите решения на 
националните органи.

4. Засегнатите чуждестранни 
инвеститори и предприятията от 
Съюза трябва да разполагат с 
възможността да търсят защита пред 
органите на властта и съдебните 
органи на държавите членки по 
отношение на скрининговите решения, в 
съответствие с националното право.

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки, които 
поддържат механизми за скрининг, 
предоставят на Комисията годишен 
доклад относно прилагането на своите 

3. За всеки отчетен период 
държавите членки, които поддържат 
механизми за скрининг, предоставят на 
Комисията допълнителна информация 
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механизми за скрининг. За всеки 
отчетен период в доклада се включва 
по-специално информация за:

относно прилагането на своите 
механизми за скрининг, и по-специално 
информация за:

а) преките чуждестранни 
инвестиции, по отношение на които е 
извършен скрининг или по отношение 
на които такъв се извършва в момента;

а) преките чуждестранни 
инвестиции, по отношение на които е 
извършен скрининг или по отношение 
на които такъв се извършва в момента;

б) скрининговите решения, с които се 
забраняват преки чуждестранни 
инвестиции;

б) скрининговите решения, с които се 
забраняват преки чуждестранни 
инвестиции;

в) скрининговите решения, с които 
по отношение на преки чуждестранни 
инвестиции се поставят условия или 
смекчаващи мерки;

в) скрининговите решения, с които 
по отношение на преки чуждестранни 
инвестиции се поставят условия или 
смекчаващи мерки;

г) секторите, произхода и стойността 
на преките чуждестранни инвестиции, 
по отношение на които е извършен 
скрининг или по отношение на които 
такъв се извършва в момента.

г) секторите, произхода и стойността 
на преките чуждестранни инвестиции, 
по отношение на които е извършен 
скрининг или по отношение на които 
такъв се извършва в момента;
га) решенията за скрининг относно 
проекти и програми от интерес за 
Съюза.

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки, които не 
поддържат механизми за скрининг, 
предоставят на Комисията годишен 
доклад, в който обхващат преките 
чуждестранни инвестиции, извършени 
на тяхна територия, въз основа на 
информацията, с която разполагат.

2. Държавите членки предоставят на 
Комисията годишен доклад, в който 
обхващат преките чуждестранни 
инвестиции, извършени на тяхна 
територия, в тяхната изключителна 
икономическа зона или в 
континенталния им шелф, въз основа 
на най-добрата налична информация 
и информация относно предприетите 
стъпки за получаване на тази 
информация.

Изменение 54

Предложение за регламент
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Член 7 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Въз основа, наред с другото, на 
годишните доклади, предадени от 
всички държави членки, и като се 
зачита надлежно поверителният 
характер на част от съдържащата 
се в тях информация, Комисията 
изготвя годишен доклад, в който се 
представя цялостното положение с 
инвестициите в Съюза, включително 
прилагането на настоящия 
регламент, и го представя на 
Европейския парламент. Докладът се 
оповестява публично.

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки информират 
Комисията и другите държави членки 
за всички преки чуждестранни 
инвестиции, по отношение на които се 
извършва скрининг в рамките на 
техните механизми за скрининг, в 
срок от 5 работни дни от започването 
на скрининга. Като част от 
информацията и когато е приложимо, 
държавите членки, извършващи 
скрининга, се стремят да посочат 
дали считат, че има вероятност пряка 
чуждестранна инвестиция, по 
отношение на която се извършва 
скринингът, да попадне в обхвата на 
Регламент (ЕО) № 139/2004.

1. Държавите членки информират 
Комисията и държавите членки за 
всички преки чуждестранни 
инвестиции, по отношение на които се 
извършва скрининг в рамките на 
техния механизъм за скрининг, не по-
късно от пет работни дни след 
започването на скрининга. Като част от 
информацията и когато е приложимо, 
държавата членка, извършваща 
скрининга, се стреми да посочи дали 
счита, че има вероятност пряка 
чуждестранна инвестиция, по 
отношение на която се извършва 
скринингът, да попадне в обхвата на 
Регламент (ЕО) № 139/2004.

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Всяка държава членка може да 
поиска становище от Комисията или 
коментари от другите държави 
членки във връзка с пряка 
чуждестранна инвестиция, 
осъществявана на нейна територия.

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато дадена държава членка 
счита, че пряка чуждестранна 
инвестиция, планирана или вече 
направена в друга държава членка, има 
вероятност да засегне нейната сигурност 
или нейния обществен ред, тя може да 
представи коментари на държавата 
членка, в която е планирано да бъде 
направена или вече е направена пряката 
чуждестранна инвестиция. Коментарите 
се предоставят същевременно и на 
Комисията.

2. Когато дадена държава членка 
счита, че пряка чуждестранна 
инвестиция, планирана или вече 
направена в друга държава членка, има 
вероятност да засегне нейната сигурност 
или нейния обществен ред, тя може да 
представи коментари на държавата 
членка, в която е планирано да бъде 
направена или вече е направена пряката 
чуждестранна инвестиция. Коментарите 
на държавата членка се предоставят 
едновременно на Комисията и на 
всички други държави членки.

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато Комисията счита, че има 
вероятност дадена пряка чуждестранна 
инвестиция да се отрази на сигурността 
или на обществения ред в една или 
няколко държави членки, тя може да 
издаде становище, адресирано до 
държавата членка, в която се планира да 
бъде направена или вече е направена 
пряката чуждестранна инвестиция. 

3. Когато Комисията счита, че има 
вероятност дадена пряка чуждестранна 
инвестиция да се отрази на сигурността 
или на обществения ред в една или 
няколко държави членки, тя може да 
издаде становище, адресирано до 
държавата членка, в която се планира да 
бъде направена или вече е направена 
пряката чуждестранна инвестиция. 
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Комисията може да издаде становище 
независимо от това дали други държави 
членки са представили коментари.

Комисията може да издаде становище 
независимо от това дали други държави 
членки са представили коментари. 
Становището на Комисията се 
предоставя едновременно на всички 
други държави членки.

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията или държава членка, 
която счита, че има вероятност дадена 
пряка чуждестранна инвестиция да 
засегне нейната сигурност или нейния 
обществен ред, може да поиска от 
държавата членка, в която се планира да 
бъде направена или вече е направена 
пряката чуждестранна инвестиция, 
всякаква информация, необходима за 
предоставянето на коментарите, 
посочени в параграф 2, или 
становището, посочено в параграф 3.

4. Държава членка, която има 
основание да счита, че има вероятност 
дадена пряка чуждестранна инвестиция 
да засегне нейната сигурност или 
нейния обществен ред, може да 
отправи обосновано искане до 
Комисията да получи от държавата 
членка, в която се планира да бъде 
направена или вече е направена пряката 
чуждестранна инвестиция, всякаква 
информация, необходима за 
предоставянето на коментарите, 
посочени в параграф 2. Комисията 
събира всички искания за информация, 
които е получила и ги изпраща 
незабавно на държавата членка, в 
която се планира да бъде направена 
или вече е направена пряката 
чуждестранна инвестиция. По 
целесъобразност Комисията може 
също да поиска, по собствена 
инициатива, всякаква информация, 
необходима за издаване на 
становището, посочено в параграф 3.

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Коментарите съгласно параграф 2 5. Коментарите съгласно параграф 2 
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или становищата в съответствие с 
параграф 3 се адресират до държавата 
членка, в която се планира да бъде 
направена или вече е направена пряката 
чуждестранна инвестиция, в разумен 
срок, но във всички случаи не по-късно 
от 25 работни дни след получаването на 
информацията, посочена в параграф 1 
или параграф 4. В случаи когато 
становището на Комисията се издава 
след коментари от другите държави 
членки, Комисията разполага с още 25 
работни дни за издаването на 
становище.

се адресират до Комисията и 
държавите членки, а становищата в 
съответствие с параграф 3 – до 
държавата членка, в която се планира да 
бъде направена или вече е направена 
пряката чуждестранна инвестиция, в 
разумен срок, но във всички случаи не 
по-късно от 25 работни дни след 
получаването на информацията. В 
случаи, когато становището на 
Комисията се издава след коментари от 
другите държави членки, тя разполага с 
още 25 работни дни за издаването на 
становище.

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки, в които се 
планира да бъде направена или вече е 
направена пряката чуждестранна 
инвестиция, надлежно вземат под 
внимание коментарите на другите 
държави членки, посочени в параграф 2, 
и становището на Комисията, посочено 
в параграф 3.

6. Държавите членки, в които се 
планира да бъде направена или вече е 
направена пряката чуждестранна 
инвестиция, надлежно вземат под 
внимание коментарите на другите 
държави членки, посочени в параграф 2, 
и становището на Комисията, посочено 
в параграф 3, както и становищата, 
изразени в рамките на 
координационната група за скрининг 
на инвестициите, създадена в 
съответствие с параграф 12а.

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Ако една трета от държавите 
членки считат, че e вероятно дадена 
пряка чуждестранна инвестиция да 
засегне тяхната сигурност или 
техния обществен ред, държавата 
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членка, в която се планира да бъде 
направена или вече е направена 
пряката чуждестранна инвестиция, 
взема предвид приоритетно техните 
коментари и становището на 
Комисията и представя писмени 
обяснения.
Когато коментарите и становищата 
не са взети предвид, Комисията 
насърчава диалога между държавите 
членки, издали коментарите, и 
държавата членка, в която се 
планира да бъде направена или вече е 
направена пряката чуждестранна 
инвестиция.

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Сътрудничество между държавите 
членки в съответствие с настоящия член 
се осъществява чрез звената за контакт, 
посочени в член 12.

7. Сътрудничество между държавите 
членки в съответствие с настоящия член 
се осъществява чрез институционални 
звена за контакт за скрининга на 
преките чуждестранни инвестиции 
(„институционално звено за контакт 
за скрининга на ПЧИ“) и 
координационната група за скрининг 
на инвестициите, създадена в 
съответствие с член 12а.

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато Комисията счита, че има 
вероятност дадена пряка чуждестранна 
инвестиция да засегне проекти или 
програми от интерес за Съюза на 
основания, свързани със сигурността 
или обществения ред, тя може да 

1. Когато Комисията или една или 
повече държави членки считат, че 
има вероятност дадена пряка 
чуждестранна инвестиция да засегне 
проекти или програми от интерес за 
Съюза на основания, свързани със 
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издаде становище, адресирано до 
държавата членка, в която се планира да 
бъде направена или вече е направена 
пряката чуждестранна инвестиция.

сигурността или обществения ред, 
Комисията издава становище, 
адресирано до държавата членка, в 
която се планира да бъде направена или 
вече е направена пряката чуждестранна 
инвестиция. Становището на 
Комисията се предоставя 
едновременно и на другите държави 
членки. Становището не се 
оповестява публично.

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Всяка държава членка може да 
поиска становище от Комисията или 
коментари от другите държави 
членки във връзка с пряка 
чуждестранна инвестиция, 
осъществявана на нейна територия.

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Когато дадена държава членка 
счита, че пряка чуждестранна 
инвестиция, планирана или направена 
в друга държава членка, има 
вероятност да засегне нейната 
сигурност или нейния обществен ред в 
контекста на проектите или 
програмите на Съюза, или да засегне 
интересите на Съюза, тя може да 
представи коментари на държавата 
членка, в която е планирано да бъде 
направена или вече е направена 
пряката чуждестранна инвестиция. 
Коментарите се предоставят по 
същото време и на Комисията.
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Изменение 67

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да поиска от 
държавата членка, в която се планира да 
бъде направена или вече е направена 
пряката чуждестранна инвестиция, 
всякаква информация, необходима за 
издаването на становището, посочено в 
параграф 1.

2. Комисията може да поиска от 
държавата членка, в която се планира да 
бъде направена или вече е направена 
пряката чуждестранна инвестиция, 
всякаква информация, необходима за 
издаването на становището, посочено в 
параграф 1. При обработката на 
подобна информация Комисията 
обръща приоритетно внимание на 
възможната чувствителност на 
информацията. Държавата членка, 
чуждестранният инвеститор и 
предприемачът или предприятието, 
на когото или на което е 
предоставена инвестицията, могат 
да представят на Комисията всяка 
относима информация, която 
считат за необходима за издаването 
на становище. Тази информация е 
точна, изчерпателна и надеждна и е 
предназначена да улесни 
съпоставимостта на данните.

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията изпраща своето 
становище до засегнатата държава 
членка в разумен срок, но при всички 
случаи не по-късно от 25 работни дни 
след получаването на поисканата от 
Комисията информация в съответствие с 
параграф 2. Когато в дадена държава 
членка има въведен механизъм за 
скрининг в съответствие с член 3, 
параграф 1 и информацията относно 

3. Комисията издава своето 
становище до засегнатата държава 
членка в разумен срок, така че да не се 
възпрепятства поради необосновано 
забавяне нито пряката 
чуждестранна инвестиция, нито 
скрининга на държавата членка, но 
при всички случаи не по-късно от 
25 работни дни след получаването на 
поисканата от Комисията информация в 
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пряката чуждестранна инвестиция, 
по отношение на която се извършва 
скрининг, е получена от Комисията в 
съответствие с член 8, параграф 1, 
становището се издава не по-късно 
от 25 работни дни след получаване на 
тази информация. Когато за 
издаването на становище е 
необходима допълнителна 
информация, срокът от 25 дни 
започва да тече от датата на 
получаване на допълнителната 
информация.

съответствие с параграф 2.

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Становището на Комисията се 
съобщава на другите държави членки.

4. Становището на Комисията се 
съобщава на другите държави членки и 
на Европейския парламент.

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки, в които се 
планира да бъде направена или вече е 
направена пряката чуждестранна 
инвестиция, вземат предвид 
приоритетно становището на Комисията 
и представят на Комисията обяснения, в 
случай че не се съобразят със 
становището ѝ.

5. Държавите членки, в които се 
планира да бъде направена или вече е 
направена пряката чуждестранна 
инвестиция, вземат предвид 
приоритетно становището на 
Комисията, посочено в параграф 1, или 
коментарите на държавите членки, 
посочени в параграф 1б (нов), и 
представят на Комисията и на 
съответните държави членки 
писмени обяснения, в случай че не се 
съобразят със становището на 
Комисията или с коментарите на 
държавите членки.
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Изменение 71

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Когато икономически 
оператори, организации на 
гражданското общество или 
социални партньори, като 
синдикалните организации, 
разполагат с относима информация и 
съществени, надлежно обосновани 
опасения във връзка с дадена пряка 
чуждестранна инвестиция, която би 
могла да повлияе на проекти или 
програми от интерес за Съюза, по 
съображения, свързани със 
сигурността и обществения ред, тази 
информация може да бъде 
предоставена на Комисията. 
Комисията може да вземе надлежно 
предвид тази информация при 
издаването на становище.

Изменение 72

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. Ако поне една трета от 
държавите членки и Комисията 
считат, че има вероятност дадена 
пряка чуждестранна инвестиция да 
засегне тяхната сигурност или 
техния обществен ред, държавата 
членка, в която се планира да бъде 
направена или вече е направена 
пряката чуждестранна инвестиция, 
взема предвид приоритетно 
коментарите на другите държави 
членки и становището на Комисията 
и представя писмени обяснения.
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Когато коментарите и становищата 
не са взети предвид, Комисията 
насърчава диалога между държавите 
членки, които са издали коментари, и 
държавата членка, в която се 
планира да бъде направена или вече е 
направена пряката чуждестранна 
инвестиция.

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 5 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5в. За да се засили диалогът между 
институциите на Съюза и да се 
осигури по-голяма прозрачност и 
отговорност, компетентната 
комисия на Европейския парламент 
може да прикани Комисията да 
издаде становище относно дадена 
пряка чуждестранна инвестиция, 
която е планирана да бъде направена 
или вече е направена в държава 
членка, и да се яви пред комисията за 
обсъждане на всички въпроси във 
връзка с прилагането на настоящия 
регламент, и по-специално 
прилагането на разпоредбите 
относно скрининга на инвестициите, 
които е вероятно да засегнат 
проекти или програми от интерес за 
Съюза съгласно настоящия 
регламент. Комисията информира 
Европейския парламент за своите 
действия, предприети след 
получаването на подобни искания.

Изменение 74

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
информацията, поискана от Комисията 
и другите държави членки в 
съответствие с член 8, параграф 4 и член 
9, параграф 2, се предоставя на 
Комисията и на държавите членки, 
поискали информация, без 
неоснователно забавяне.

1. Държавите членки гарантират, че 
информацията, поискана от Комисията 
и другите държави членки в 
съответствие с член 8, параграф 4 и 
член 9, параграф 2, се предоставя на 
Комисията и на държавите членки, 
поискали информация, без 
неоснователно забавяне, при спазване 
на правилата, посочени в член 346 от 
ДФЕС. Тази информация е точна, 
изчерпателна и надеждна и е 
предназначена да улесни 
съпоставимостта на данните.

Изменение 75

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) структура на собствеността на 
прекия чуждестранен инвеститор и на 
предприятието, в което се планира да 
бъде направена или вече е направена 
пряката чуждестранна инвестиция, 
включително информация за 
крайния(те) акционер(и), притежаващ(и) 
контролния пакет акции;

а) структура на собствеността, 
участие в капитала и 
характеристики на прекия 
чуждестранен инвеститор и на крайния 
чуждестранен инвеститор, както и 
на предприятието, в което се планира да 
бъде направена или вече е направена 
пряката чуждестранна инвестиция, 
включително информация за 
крайния(те) акционер(и), притежаващ(и) 
контролния пакет акции;

Изменение 76

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) финансиране на инвестицията въз 
основа на информацията, с която 
разполага държавата членка.

д) финансиране на инвестицията и 
нейния източник, в т.ч. 
доказателство за нейната 
законосъобразност, въз основа на най-
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добрата информация, с която 
разполага държавата членка.

Изменение 77

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки и Комисията 
гарантират защитата на 
поверителната информация, получена 
при прилагането на настоящия 
регламент.

2. Държавите членки и Комисията 
осигуряват най-високо равнище и 
стандарти на защита на 
поверителната информация, получена 
при прилагането на настоящия 
регламент, при надлежно отчитане на 
чувствителната информация и 
спазване на Решение (ЕС, Евратом) 
2015/443 на Комисията и на Решение 
(ЕС, Евратом) 2015/444 на 
Комисията.

Изменение 78

Предложение за регламент
Член 12 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Звена за контакт Институционални звена за контакт за 
скрининга на ПЧИ 

Изменение 79

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка държава членка определя звено за 
контакт за скрининга на преките 
чуждестранни инвестиции („звено за 
контакт за скрининга на ПЧИ“). 
Комисията и държавите членки 
ангажират звената за контакт за 
скрининга на ПЧИ с всички въпроси, 

1. Всяка държава членка определя 
институционално звено за контакт за 
скрининга на ПЧИ. Комисията и 
държавите членки ангажират 
институционалните звена за контакт 
за скрининга на ПЧИ, отговарящи за 
скрининга на преките чуждестранни 
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свързани с прилагането на настоящия 
регламент.

инвестиции, и осигуряват тясното 
сътрудничество помежду им по 
всички въпроси, свързани с прилагането 
на настоящия регламент, и особено в 
рамките на координационната група 
за скрининг на инвестициите.

Изменение 80

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Институционалните звена за 
контакт за скрининга на ПЧИ следва 
да могат да поддържат връзки с други 
звена за контакт, създадени по реда 
на законодателството на Съюза или 
на националното законодателство и 
със същите цели, за да се насърчава 
развитието в мрежа.

Обосновка

Например съгласно Директива 2008/114 се създават точки за контакт, отговарящи за 
защитата на европейските критични инфраструктури. Взаимоотношенията и 
обратната връзка между тези звена за контакт не изискват допълнителни средства 
и ще улеснят по-добрия обмен на информация.

Изменение 81

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) Институционалните звена за 
контакт за скрининга на ПЧИ трябва 
да отговарят на същото ниво на 
изисквания като прилаганото в 
националните механизми за скрининг 
на инвестициите, например по 
отношение на достъпа до 
изискуемата информация, 
координиращата роля и 
поддържането на най-високи 
стандарти на защита на 
поверителната и чувствителната 
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информация.

Обосновка

Институционалните звена за контакт трябва да имат същите задължения, по-
специално във връзка с обезпечаване на сигурността на информацията.

Изменение 82

Предложение за регламент
Член 12 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12а
Координационна група за скрининг на 

инвестициите
1. Създава се координационна група 
за скрининг на инвестициите под 
председателството на представител 
на Комисията. Всяка държава членка 
назначава свой представител в тази 
група.
2. Координационната група за 
скрининг на инвестициите обединява 
представители и експерти на 
държавите членки и на Комисията с 
цел, наред с другото, да се споделят 
най-добри практики, да се 
разглеждат повдигнати от 
държавите членки въпроси във връзка 
с функционирането на техните 
механизми за скрининг и за обсъждане 
на всеки въпрос, попадащ в 
приложното поле на настоящия 
регламент.
3. В нея редовно могат да бъдат 
канени местни органи, стопански 
субекти, институционални и 
политически заинтересовани лица и 
органи, организации на гражданското 
общество, социални партньори, като 
синдикалните организации, 
агенциите на Съюза и агенции, 
отговарящи за повишаване на 
привлекателността на конкретни 
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региони, или експерти в областта на 
икономическите данни, които да 
споделят опита си, както и 
представители на механизмите за 
скрининг на трети държави.
4. Комисията улеснява участието 
на Европейския парламент като 
наблюдател във всички съответни 
заседания.

Изменение 83

Предложение за регламент
Член 12 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12б
Международно сътрудничество

Държавите членки и Комисията 
насърчават сътрудничеството в 
споразуменията за търговия и 
инвестиции с трети държави и в 
рамките на международните форуми 
за прилагане на процедурите за 
скрининг.

Изменение 84

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията прави оценка и 
представя на Европейския парламент и 
на Съвета доклад за прилагането на 
настоящия регламент не по-късно от 3 
години след влизането му в сила. 
Държавите членки вземат участие в 
извършването на оценката и 
предоставят на Комисията 
информацията, необходима за 
изготвянето на доклада.

1. В срок до ... [три години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент], и на всеки три години 
след това, Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклад за оценка на функционирането 
и ефективността на настоящия 
регламент. Държавите членки вземат 
активно участие в извършването на 
оценката и предоставят на Комисията 
информацията, необходима за 
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изготвянето на доклада.

Изменение 85

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато в доклада се препоръчва 
изменение на разпоредбите на 
регламента, той може да се 
придружава от съответното 
законодателно предложение.

2. Когато в доклада се препоръчва 
изменение на разпоредбите на 
настоящия регламент, той може да се 
придружава от съответното 
законодателно предложение. Ако 
Комисията счита, че подобно 
изменение не е необходимо, тя 
представя на Европейския парламент 
и на Съвета основания за това.

Изменение 86

Предложение за регламент
Член 13 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13а

1. Правомощието да приема 
делегирани актове се предоставя на 
Комисията при спазване на 
предвидените в настоящия член 
условия.
2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 3, 
параграф 3, се предоставя на 
Комисията за срок от три години, 
считано от ... [дата на влизане в сила 
на настоящия регламент]. 
Комисията изготвя доклад относно 
делегирането на правомощия не по-
късно от девет месеца преди 
изтичането на тригодишния срок. 
Делегирането на правомощия се 
продължава мълчаливо за срокове с 
еднаква продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
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Съветът възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок.
3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 3, параграф 3, може да 
бъде оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощия. 
Оттеглянето поражда действие в 
деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна 
дата, посочена в решението. То не 
засяга действителността на 
делегираните актове, които вече са в 
сила.
4. Преди приемането на делегиран 
акт Комисията се консултира с 
експерти, определени от всяка 
държава членка в съответствие с 
принципите, залегнали в 
Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за 
по-добро законотворчество.
5. Веднага след като приеме 
делегиран акт, Комисията 
нотифицира акта едновременно на 
Европейския парламент и на Съвета.
6. Делегиран акт, приет съгласно 
член 3, параграф 3, влиза в сила 
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от 
два месеца след нотифицирането на 
същия акт на Европейския парламент 
и Съвета или ако преди изтичането 
на този срок и Европейският 
парламент, и Съветът са уведомили 
Комисията, че няма да представят 
възражения. Посоченият срок може 
да се удължи с два месеца по 
инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета.
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Изменение 87

Предложение за регламент
Приложение – тире 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– ЕФСИ
Регламент (ЕС) 2015/1017 от 25 юни 
2015 г. за Европейския фонд за 
стратегически инвестиции, 
Европейския консултантски център 
по инвестиционни въпроси и 
Европейския портал за 
инвестиционни проекти и 
регламенти за изменение на 
регламенти (ЕС) № 1291/2013, (ЕС) 
№ 1316/2013 и (ЕС) 2015/1017 по 
отношение на удължаването на срока 
на действие на Европейския фонд за 
стратегически инвестиции, както и 
въвеждането на технически 
подобрения за този фонд и за 
Европейския консултантски център 
по инвестиционни въпроси.

Изменение 88

Предложение за регламент
Приложение – тире 6 б - 6 и (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– SESAR – Единно европейско небе:
Регламент (ЕО) № 549/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 10 март 2004 г. за определяне на 
рамката за създаването на Единно 
европейско небе (рамков регламент).
– Съвместни технологични 
инициативи на Съюза, включително:
Горивни клетки и водород, 
Аеронавтика и въздушен транспорт, 
Инициатива за иновативни 
лекарства, Електронни компоненти и 
системи за водещи позиции на Европа, 
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Биотехнологични производства, 
Shift2Rail.
– Механизъм за свързване на Европа:
Регламент (ЕС) № 1316/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 11 декември 2013 г. за създаване на 
Механизъм за свързване на Европа, за 
изменение на Регламент (ЕС) 
№ 913/2010 и за отмяна на 
регламенти (EО) № 680/2007 и (EО) 
№ 67/2010.
– План за действие „5G за Европа“.
– Европейски фонд за отбрана:
Съобщение на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите – 
„Начало на дейността на 
Европейския фонд за отбрана“ 
(COM(2017)0295).
– Европейска програма за промишлено 
развитие в областта на отбраната:
Регламент на Европейския парламент 
и на Съвета от ... за създаване на 
Европейска програма за промишлено 
развитие в областта на отбраната с 
цел подкрепа на 
конкурентоспособността и 
иновационния капацитет на 
отбранителната промишленост на 
ЕС и Европейския фонд за отбрана – 
Решение на Европейската комисия 
относно финансирането на 
подготвителното действие за научни 
изследвания в областта на 
отбраната (PADR).
– Постоянно структурирано 
сътрудничество (ПСС):
Решение (ОВППС) 2017/2315 на 
Съвета от 11 декември 2017 г. за 
установяване на постоянно 
структурирано сътрудничество 
(ПСС) и определяне на списъка на 
участващите държави членки.
– Изследователски фонд за въглища и 
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стомана:
Решение (ЕС) 2017/955 на Съвета от 
29 май 2017 г. за изменение на 
Решение 2008/376/ЕО относно 
приемането на програмата за 
изследвания на Изследователския 
фонд за въглища и стомана и относно 
многогодишните технически насоки 
за тази програма.


