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КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът подкрепя общите цели и основните елементи на предложението за 
регламент за създаване на рамка за скрининг от страна на държавите членки и 
Комисията на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) от трети държави в ЕС. Въпреки 
че ПЧИ често представляват възможност за икономиката на ЕС, може да има случаи, в 
които разрешаването на някои инвестиции може да носи риск за сигурността и 
обществения ред в Съюза и държавите членки.

ЕС далеч не е единодушен по въпроса за чуждестранните инвестиции в Европа, ето 
защо оптимизацията на сближаването, когато е възможно, ще бъде решаваща първа 
стъпка в процеса на формулиране на солидни и допълнителни политически позиции на 
равнище ЕС. Това ще даде възможност за обща реакция на ЕС на бързо променящия се 
и все по-сложен инвестиционен пейзаж, като същевременно ЕС ще заеме място редом с 
други глобални търговски и инвестиционни партньори, които вече управляват 
механизми за скрининг на ПЧИ.  

Създаването на напълно функционираща координационна рамка в целия ЕС ще бъде, 
обаче, дългосрочно усилие, тъй като държавите членки понастоящем прилагат 
различни подходи, като някои от тях изобщо не разполагат с механизъм за скрининг. 
Поради това докладчикът подкрепя факта, че създаването на такъв механизъм за 
скрининг от държавите членки следва да остане доброволно, както се изтъква в 
предложението на Комисията, а от друга страна, да се даде възможност на онези 
държави, които извършват такъв скрининг, да си сътрудничат по-тясно. Освен това 
докладчикът счита, че съществува необходимост от рационализиране на 
информационните процеси, като в същото време се намали административната тежест 
за всички държави членки.

Предложението за изменения и изясняване включва следното:

 изясняване на определението за чуждестранен инвеститор по отношение на 
собствеността и действителния контрол, тъй като мястото на дадено предприятие 
не разкрива непременно откъде действително идва инвестицията;

 в съответствие с рамката за скрининг в различните държави от ОИСР, 
разширяване на неизчерпателния списък от области на критични технологии, 
критична инфраструктура и сектори, които могат да бъдат взети предвид, или 
върху които потенциалните чуждестранни инвестиции могат да окажат 
въздействие по съображения за сигурност или обществен ред; 

 възможност за това профсъюзите да могат да задействат скрининг механизмите на 
държавите членки и Комисията, като се вземе пример от настоящата система в 
САЩ;

 възможност Европейският парламент да поиска задействането на механизма на 
сътрудничество за проекти и програми, представляващи интерес за Съюза;

 гарантиране на това, че Комисията извършва скрининг на съответните проекти и 
програми от интерес за Съюза, финансирани съгласно настоящите, но и бъдещите 
многогодишни финансови рамки;
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 ограничаване на възможностите за злоупотреба с такава рамка, като се гарантира, 
че държавите членки предоставят обосновани обяснения относно начина, по 
който преки чуждестранни инвестиции, планирани в друга държава членка, има 
вероятност да засегне тяхната сигурност или техния обществен ред, както и чрез 
засилване на координиращата функция на Комисията; 

 въвеждането на координационната група за скрининг на инвестициите, в чиито 
рамки държавите членки, които имат въведен механизъм за скрининг, ще обменят 
информация и становища относно текущи скрининги от страна на държавите 
членки и Комисията; 

 намаляване на тежестта на изискванията за информация за държавите членки и 
определяне на изисквания за докладване на всеки три години след изтичането на 
две години от влизането в сила на регламента;

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва комисията по 
международна търговия, като водеща комисия, да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

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“) и въплътена в 
международните ангажименти, поети от 
Съюза и неговите държави членки по 
отношение на преките чуждестранни 
инвестиции. Като се има предвид тази 
отвореност, Съюзът следва да 
насърчава условията на 
равнопоставеност в отношенията с 
трети държави.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(4a) Като има предвид, че 
механизмите за скрининг, които 
съществуват в няколко държави 
членки или в трети държави, никога 
не представляват пречка за преките 
чуждестранни инвестиции, при 
условие че са известни и предвидими и 
не забавят съществено 
реализирането на инвестициите.

Изменение 3

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) Важно е чрез създаване на рамка 
за скрининг на преки чуждестранни 
инвестиции в Съюза на основания, 
свързани със сигурността или 
обществения ред, когато биват 
засягани стратегически интереси, 
включително, наред с другото, 
главните базови технологии, 
стратегическите активи, 
стратегически и чувствителни данни 
и т.н., да бъде осигурена правна 
сигурност и да бъде търсено
сътрудничество в рамките на целия ЕС. 
Тази стъпка не засяга изключителната 
компетентност на държавите членки за 
гарантирането на тяхната национална 
сигурност и обществен ред.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) При оценката на механизма за 
контрол на преките чуждестранни 
инвестиции следва да се осигурява 
надлежно правилното функциониране 
на вътрешния пазар чрез мерки, 
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които да възпрепятстват 
конкуренцията между дружествата 
и между държавите членки за най-
ниски цени в областта на данъчното 
облагане и възнагражденията и да 
възнаграждават социално 
отговорните политики на 
дружествата по отношение на 
придобиванията, които гарантират 
устойчива заетост и достойно 
заплащане.

Изменение 5

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 
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.

(8) Рамката за скрининг на преките 
чуждестранни инвестиции следва да 
предоставя на държавите членки и на 
Комисията средства за всеобхватен 
отговор на рисковете за сигурността или 
обществения ред и за адаптиране към 
променящите се обстоятелства в 
световната търговия, като 
същевременно се запазват изцяло 
правомощията на държавите членки да 
извършват скрининг на преките 
чуждестранни инвестиции на 
основания, свързани със сигурността и 
обществения ред, включително, наред 
с другото, със стратегическите 
интереси, главните базови 
технологии, стратегическите 
активи, стратегически и 
чувствителни данни и т.н., и като 
вземат предвид националните си 
условия и специфика. Рамката следва 
също така да улеснява приемането на 
механизъм за скрининг от държавите 
членки, които нямат такъв.
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Изменение 6

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) 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, доколкото те са свързани със 
сигурността и обществения ред.

Изменение 7

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 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.

(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, критичните 
технологии, включително главните 
базови технологии, и суровините или 
чувствителната информация, които 
са от съществено значение за 
сигурността или за поддържането на 
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 вземат предвид 
дали чуждестранният инвеститор е 
притежаван, управляван или по друг 
начин пряко или косвено контролиран 
от правителството или от държавни 
органи на трета държава и/или 
преследва диктувани от тази 
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държава политики на изходящи преки 
чуждестранни инвестиции за 
стратегически промишлени цели, 
което се потвърждава чрез 
значително финансиране и субсидии, 
разширени кредити и заеми от 
правителството на трета държава или 
от държавна финансова институция.
При скрининг на дадена 
чуждестранна пряка инвестиция 
Комисията може също така да прави 
оценка на въздействието върху 
специфични ключови ноу-хау и 
технологии, което би могло да бъде 
значително за икономическата 
сигурност в средносрочен и 
дългосрочен план.

Изменение 8

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 

(14) Следва да се създаде механизъм, 
който дава възможност на държавите 
членки и на Комисията да си 
сътрудничат по прозрачен начин 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, чиято сигурност или 
обществен ред могат да бъдат 
засегнати от пряка чуждестранна 
инвестиция в друга държава членка, 
следва да могат да представят 
коментари на Комисията. След това 
Комисията следва да предаде всички 
коментари на държавата членка, в 
която се планира да бъде направена 
инвестицията, както и на всички други 
заинтересовани държави членки. 
Комисията следва да има също така 
възможността, когато това е 
целесъобразно, да издава становище до 
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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.

държавата членка, в която се планира да 
бъде направена инвестицията. Въз 
основа на получените коментари 
Комисията може да поиска 
обсъждане на въпроса в рамките на 
координационната група за скрининг 
на инвестициите.

Изменение 9

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 и държавите членки ще 
разполагат 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 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.
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Изменение 10

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 повече от 
една държава членка считат, че има 
вероятност дадена пряка чуждестранна 
инвестиция да засегне проекти или 
програми от интерес за Съюза на 
основания, свързани със сигурността 
или обществения ред, те следва в 
разумен срок да издадат становище, 
адресирано до държавите членки, в 
които се планира да бъде направена 
пряката чуждестранна инвестиция. 
Държавите членки следва да вземат 
предвид становището и да представят на 
Комисията обяснения, в случай че те се 
отклоняват от нейното становище,
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.

Изменение 11

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

(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. В същото време държавите членки, 
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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.

които нямат механизми за скрининг, 
следва да докладват ежегодно за 
преките чуждестранни инвестиции, 
направени на тяхна територия, когато 
тези инвестиции засягат проекти и 
програми от интерес за Съюза.
Всички задължения за докладване
следва да се прилагат, считано от ... 
[две години след влизането в сила на 
настоящия регламент].

Изменение 12

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 
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.

(18) За тази цел е важно да се 
гарантира също така минимално 
равнище на обмен на информация и 
координация между държавите 
членки по отношение на преките 
чуждестранни инвестиции, попадащи в 
обхвата на настоящия регламент, във 
всички държави членки. Държавите 
членки, в които се планира да бъде 
направена или вече е направена пряката 
чуждестранна инвестиция, следва да 
предоставят тази информация при 
поискване от страна на държавите 
членки или Комисията или 
координационната група за скрининг 
на инвестициите. 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.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 19
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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 
звена за контакт за скрининга на 
преките чуждестранни инвестиции във 
всяка държава членка, както и чрез 
създаването на координационната 
група за скрининг на инвестициите.
Групата следва да включва 
представители на държавите членки 
и да бъде председателствана от 
представител на Комисията и може 
да служи като платформа за обмен 
на възгледи и на информация, за 
подобряване на сътрудничеството и 
координацията, както и за оказване 
на взаимно съдействие по отношение 
на преките чуждестранни 
инвестиции.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 21

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 ... [четири
години след влизането в сила на 
настоящия регламент], и на всеки пет 
години след това, 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.
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Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 21 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) За да бъдат актуализирани 
проектите или програмите от 
интерес за Съюза, по отношение на 
които чуждестранните преки 
инвестиции могат да подлежат на 
скрининг от страна на Комисията, на 
Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието да приема съгласно 
член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз актове относно изменянето на 
списъка на проектите и програмите 
от интерес за Съюза, посочени в член 
3, параграф 3 и изброени в приложение 
І. От особена важност е по време на 
подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на 
експертно равнище, и тези 
консултации да бъдат проведени в 
съответствие с принципите, 
заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за 
по-добро законотворчество1а. 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.

_______________________

1a OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
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Изменение 16

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се създава рамка 
за скрининг от страна на държавите 
членки и Комисията на преки 
чуждестранни инвестиции в Съюза на 
основания, свързани със сигурността 
или обществения ред.

С настоящия регламент се създава рамка 
за скрининг от страна на държавите 
членки на преки чуждестранни 
инвестиции в Съюза на основания, 
свързани със сигурността или 
обществения ред, и се определя ролята 
на Комисията в този скрининг. 

Изменение 17

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 лице от трета 
държава или предприятие, 
действително контролирано или 
притежавано от граждани, от трета 
държава, което възнамерява да направи 
или е направило пряка чуждестранна 
инвестиция;

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. „предприятие от трета държава“ 
означава предприятие, учредено или 
организирано по друг начин съгласно 
законовата уредба на трета държава.

6. „предприятие от трета държава“ 
означава предприятие, учредено или 
организирано по друг начин съгласно 
законовата уредба на трета държава, 
или предприятие, действително 
контролирано или притежавано от 
граждани на трета държава.
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Изменение 19

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

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да подлага на 
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. 

2. Комисията подлага на скрининг 
преки чуждестранни инвестиции, за 
които се счита, че засягат проекти или 
програми от интерес за Съюза, на 
основания, свързани със сигурността 
или обществения ред.

Изменение 21

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. 

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 
съгласно настоящите или бъдещите 
многогодишни финансови рамки, или 
за които се прилага законодателството 
на Съюза относно критичната 
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Ориентировъчен списък на проекти 
или програми от интерес за Съюза е 
даден в приложение 1.

инфраструктура, критичните 
технологии или критичните суровини. 
Списъкът на проекти или програми от 
интерес за Съюза е представен в 
приложение 1.

Изменение 22

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 13а за изменение 
на проектите и програмите, посочени 
в приложение I.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3b. Механизмите за 
сътрудничество, посочени в членове 8 
и 9, могат да бъдат задействани само 
след като държавите членки са 
нотифицирали задействането на 
своите механизми за скрининг. В 
никакъв случай механизмите за 
сътрудничество не могат да бъдат 
задействани за завършени 
инвестиции, когато държавите 
членки извършват скрининг само на 
планираните инвестиции. Само в 
изключителни случаи и ако 
държавите членки и Комисията 
имат разумни основания да считат, 
че всяка информация, изброена в 
член 10 параграф 2, е претърпяла 
промени, и само в случаи на 
инвестиции, завършени след 
влизането в сила на настоящия 
регламент, механизмите за 
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сътрудничество могат да бъдат 
задействани за завършените 
инвестиции. Когато механизмът за 
сътрудничество, посочен в член 9, се 
задейства за инвестициите, 
извършвани в държави членки, които 
нямат механизъм за скрининг, 
завършените инвестиции могат да 
бъдат разглеждани в рамките на  
координационната група за скрининг 
на инвестициите, както е посочено в 
член 12а.

Изменение 24

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:

При скрининга на преки чуждестранни 
инвестиции на основания, свързани със 
сигурността или обществения ред на 
една или повече от една държава 
членка или със сигурността и 
обществения ред, що се отнася до 
проекти и програми от интерес за 
Съюза, държавите членки и Комисията 
могат да вземат предвид потенциалното 
въздействие, inter alia, върху:

Изменение 25

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;

- критичната и стратегическата 
инфраструктура, включително 
енергетика, води, транспорт, 
далекосъобщения и медии, съхранение 
на данни, космическа инфраструктура, 
инфраструктура на здравните услуги, 
изследователска или финансова 
инфраструктура, както и чувствителни 
съоръжения и всяка инфраструктура, 
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свързана със сигурността и 
отбраната;

Изменение 26

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 
технологии;

- критичните и стратегическите 
технологии, включително изкуствен 
интелект, роботика, полупроводници,
свръхсъвременни материали, 
нанотехнологии, биотехнологии, 
медицински технологии, технологии с 
евентуална двойна употреба, отбрана, 
киберсигурност, авиокосмическа 
промишленост, отбранителна 
промишленост, космически или ядрени 
технологии; 

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

- сигурността на доставките на 
критични суровини; или

- сигурността на доставките на 
критични суровини на редки и 
стратегически материали; или

Изменение 28

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.

- достъпа до или способността за 
контрол на чувствителни данни и
информация.
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Изменение 29

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.

Когато определят дали дадена пряка 
чуждестранна инвестиция има 
вероятност да засегне сигурността или 
обществения ред, държавите членки и 
Комисията вземат предвид дали 
чуждестранният инвеститор е пряко или 
непряко контролиран от правителството 
или държавните органи на трета 
държава и/или преследва диктувани 
от тази държава политики за 
изходящи преки чуждестранни 
инвестиции за стратегически 
промишлени цели, което се 
потвърждава чрез значително 
финансиране или субсидии, разширени 
кредити и отпускане на заеми от 
правителството на трета държава 
или държавна финансова 
институция. При скрининг на дадена 
чуждестранна пряка инвестиция 
Комисията може също така да прави 
оценка на въздействието върху 
специфични ключови ноу-хау и 
технологии, което би могло да бъде 
значително за икономическата 
сигурност в средносрочен и 
дългосрочен план.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Механизмите за скрининг на 
държавите членки трябва да бъдат 
прозрачни и да не допускат 
дискриминация по отношение на трети 
държави. Държавите членки определят 
по-специално обстоятелствата, при 

1. Механизмите за скрининг на 
държавите членки трябва да бъдат 
прозрачни и да не допускат 
дискриминация по отношение на трети 
държави. Държавите членки определят 
по-специално обстоятелствата, при 
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които се преминава към скрининг, 
основанията за скрининг и 
приложимите подробни процедурни 
правила.

които се преминава към скрининг, 
основанията за скрининг и 
приложимите подробни процедурни 
правила по отношение на скрининга и 
скрининговите решения.

Изменение 31

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 32

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

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Уведомяване от страна на държавите 
членки относно механизмите за 

Уведомяване от страна на държавите 
членки относно механизмите за 
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скрининг и годишни доклади скрининг и доклади

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки уведомяват 
Комисията за своите съществуващи 
механизми за скрининг не по-късно от 
[...] (30 дни след влизането в сила на 
настоящия регламент]). Държавите 
членки уведомяват Комисията за всяко 
изменение на съществуващ механизъм 
за скрининг и всеки новоприет 
механизъм за скрининг не по-късно от 
30 дни след влизането в сила на 
съответния механизъм за скрининг.

1. Държавите членки уведомяват 
Комисията за своите съществуващи 
механизми за скрининг не по-късно от 
[...30 дни след влизането в сила на 
настоящия регламент]. Държавите 
членки уведомяват Комисията за всяко 
изменение на съществуващ механизъм 
за скрининг и всеки новоприет 
механизъм за скрининг не по-късно от 
30 дни след влизането в сила на 
съответния механизъм за скрининг или 
на изменението на съществуващия.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки, които 
поддържат механизми за скрининг, 
предоставят на Комисията годишен
доклад относно прилагането на своите 
механизми за скрининг. За всеки 
отчетен период в доклада се включва 
по-специално информация за:

2. Не по-късно от ... [2 години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент], и на всеки две години след 
това, държавите членки, които 
поддържат механизми за скрининг, 
предоставят на Комисията доклад 
относно прилагането на своите 
механизми за скрининг. За всеки 
отчетен период в доклада се включва 
по-специално информация за:

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква б a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) решения за скрининг относно 
проекти и програми от интерес за 
Съюза;

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

заличава се

Обосновка

Целта е да се намали административната тежест за държавите членки. Тази 
информация вече ще е предоставена на Комисията (разпоредби на член 8, параграф 1), 
която ще може да агрегира данните.

Изменение 38

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.

3. Не по-късно от ... [две години 
след влизането в сила на настоящия 
регламент], и всяка година след това,
държавите членки, които не поддържат 
механизми за скрининг, предоставят на 
Комисията доклад, в който обхващат 
преките чуждестранни инвестиции, 
извършени на тяхна територия, когато 
тези инвестиции се отнасят до 
проекти и програми от интерес за 
Съюза, въз основа на информацията, с 
която разполагат.
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Изменение 39

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. Държава членка информира
Комисията и другите държави членки за 
всички преки чуждестранни 
инвестиции, които са предмет на 
скрининг в рамките на нейния 
механизъм за скрининг, в срок от пет
работни дни от 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, която е предмет на 
скрининга, да попадне в обхвата на 
Регламент (ЕО) № 139/2004.

Изменение 40

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 Комисията. 
Комисията събира всички получени 
коментари и ги предава на държавата 
членка, в която е планирано да бъде 
направена или вече е направена пряката 
чуждестранна инвестиция, както и на
всички останали държави членки.
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Изменение 41

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. 
Комисията може да издаде становище 
независимо от това дали други държави 
членки са представили коментари.

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

Изменение 42

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 счита, че 
има вероятност дадена пряка 
чуждестранна инвестиция да засегне 
нейната сигурност или нейния 
обществен ред, може да отправи 
искане до Комисията да ѝ предостави 
всякаква информация, необходима за 
предоставянето на коментарите, 
посочени в параграф 2. Държавите 
членки разполагат с пет работни дни,
считано от датата на 
уведомлението за активиране на 
механизма за скрининг съгласно 
параграф 1, за да отправят искане за 
информация до Комисията. 
Комисията събира всички получени 
искания за информация и незабавно ги 
предава на държавата членка, в 
която е планирано да бъде направена 
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или вече е направена пряката 
чуждестранна инвестиция, както и 
на останалите държави членки. 
Комисията може също по собствена 
инициатива 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 3.

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Коментарите съгласно параграф 
2 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.

5. Коментарите съгласно параграф 
2 се изпращат до Комисията в 
разумен срок, но във всички случаи не 
по-късно от 20 работни дни след 
получаването на информацията, 
посочена в параграф 1 или параграф 4. 
Комисията изпраща в рамките на 
пет работни дни коментарите, 
които е получила, до държавата 
членка, в която се планира да бъде 
направена или вече е направена пряката 
чуждестранна инвестиция. Комисията 
издава становището, посочено в 
параграф 3, в рамките на 25 работни 
дни. 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.

Изменение 44

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 

6. Държавите членки, в които се 
планира да бъде направена или вече е 
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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.

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 коментарите, 
направени в рамките на 
координационната група за скрининг 
на инвестициите, посочена в 
параграф 12а.

Изменение 45

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 
координационната група за скрининг 
на инвестициите, посочена в член 12а, 
по искане на Комисията.

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 9 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Рамка за скрининг от страна на 
Комисията

Механизми за сътрудничество 
относно скрининг на проекти или 
програми от интерес за Съюза

Изменение 47

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 

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

инвестиция да засегне проекти или 
програми от интерес за Съюза на 
основания, свързани със сигурността 
или обществения ред на една или 
повече държави членки, тя издава
становище, адресирано до държавата 
членка, в която се планира да бъде 
направена или вече е направена пряката 
чуждестранна инвестиция.

Изменение 48

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Европейският парламент 
може да изисква активиране на 
механизма за сътрудничество за 
проекти и програми от интерес за 
Съюза на основания, свързани със 
сигурността или обществения ред. 
Комисията взема предвид 
приоритетно позицията на 
Европейския парламент и предоставя 
обяснения, в случай че тази позиция 
не е взета под внимание.

Изменение 49

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Когато държава членка счита, 
че дадена пряка чуждестранна 
инвестиция може да засегне проекти 
или програми от интерес за Съюза, 
тя може да изиска от Комисията да 
издаде становище, адресирано до 
държавата членка, в която се 
планира да бъде направена пряката 
чуждестранна инвестиция.
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Изменение 50

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 
допълнителна информация съгласно 
член 10 от държавата членка, в която се 
планира да бъде направена или вече е 
направена пряката чуждестранна 
инвестиция. При изискването на 
такава информация, Комисията 
обяснява по какъв начин сигурността 
и общественият ред могат да бъдат 
засегнати от планираната или 
обмисляната, или вече направената 
пряка чуждестранна инвестиция.

Изменение 51

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 
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 

3. Комисията изпраща своето 
становище до засегнатата държава 
членка в разумен срок, така че да не се 
възпрепятства поради необосновано 
забавяне нито пряката чуждестранна 
инвестиция, нито националният
скрининг, но при всички случаи не по-
късно от 25 работни дни след 
получаването на необходимата
информация за издаване на становище
в съответствие с параграф 1.
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получаване на допълнителната 
информация.

Изменение 52

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. 
Когато Комисията е предоставила 
становище по реда на настоящия 
член, тя информира Европейския 
парламент в рамките на 
структурирания диалог относно 
преки чуждестранни инвестиции, 
засягащи сигурността и обществения 
ред. Необходимо е изцяло да се вземат 
предвид разпоредбите на член 11, 
параграф 2.

Изменение 53

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 
становището на Комисията и представят 
на Комисията писмени обяснения, в 
случай че не се съобразят със 
становището ѝ. Комисията предава 
обясненията на другите държави 
членки, като изцяло взема предвид 
разпоредбите на член 11, параграф 2.

Изменение 54

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

Изисквания за предоставяне на 
информация

Обмен на информация

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

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 
всякаква информация, поискана от 
Комисията в съответствие с член 8, 
параграф 4 и член 9, параграф 2, или от 
координационната група за скрининг
на инвестициите, се предоставя без 
неоснователно забавяне, като 
същевременно се отчита 
чувствителният характер на 
информацията и се гарантира 
поверителност.

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Информацията, посочена в 
параграф 1 от настоящия член, включва
по-специално следното:

2. Информацията, посочена в 
параграф 1 от настоящия член, може да 
включва, inter alia, следното:

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) структура на собствеността на 
прекия чуждестранен инвеститор и на 
предприятието, в което се планира да 

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

бъде направена или вече е направена 
пряката чуждестранна инвестиция, 
включително информация за 
крайния(те) акционер(и), притежаващ(и) 
контролния пакет акции, 
административното ръководство и 
надзорните органи.

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) стойност на пряката 
чуждестранна инвестиция;

б) стойност на пряката 
чуждестранна инвестиция и прогноза за 
нейното секторно въздействие;

Изменение 59

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 
законосъобразност на нейния 
източник въз основа на информацията, 
с която разполага държавата членка.

Изменение 60

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, 
Европейският парламент и Комисията 
гарантират пълната защита на 
поверителната информация, 
включително търговската 
информация с чувствителен 
характер, получена при прилагането на 
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настоящия регламент.

Изменение 61

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, 
свързани с прилагането на настоящия 
регламент.

Всяка държава членка, независимо дали 
поддържа механизъм за скрининг,
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 и 
координационната група за скрининг 
на инвестициите с всички въпроси, 
свързани с прилагането на настоящия 
регламент.

Изменение 62

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 
представител/експерт в групата.

2. Групата може да обменя 
мнения и информация за всички преки 
чуждестранни инвестиции, които са 
предмет на скрининг в рамките на 
механизмите за скрининг на 
държавите членки и за които е бил 
задействан механизъм за 
сътрудничество съгласно член 8 или 
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член 9, включително обмен на най-
добри практики и поуки между 
държавите членки относно скрининга 
на преки чуждестранни инвестиции.

3. Групата може също така да 
обсъжда всички въпроси, отнасящи се 
до политиката на Съюза за 
входящите чуждестранни 
инвестиции.

4. По искане на държавите 
членки Комисията може да включи в 
дневния ред инвестиции, планирани в 
държавите членки, които не 
разполагат с механизъм за скрининг.

5. Комисията представя на 
Европейския парламент годишен 
доклад в писмена форма относно 
дейностите, проверките и размяната 
на мнения на координационната група 
за скрининг на инвестициите.

Изменение 63

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. Комисията прави оценка и 
представя на Европейския парламент и 
на Съвета доклад за прилагането на 
настоящия регламент не по-късно от … 
[4 години след влизането в сила на 
настоящия регламент] и на всеки 5 
години след това. Държавите членки 
вземат участие в извършването на 
оценката и предоставят на Комисията 
информацията, необходима за 
изготвянето на доклада.

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 13 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13а

Упражняване на делегирането

1. Правомощието да приема 
делегирани актове се предоставя на 
Комисията при спазване на 
условията, предвидени в настоящия 
член.

2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 3, 
параграф 3а, се предоставя на 
Комисията за срок от пет години, 
считано от ... [дата на влизане в сила 
на настоящия регламент]. 

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 3, параграф 3а, 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. 
Прекратяването поражда действие в 
деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна, 
посочена в решението дата. 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 Съвета.

6. Делегиран акт, приет съгласно 
член 3, параграф 3а, влиза в сила 
единствено ако нито Европейският 
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парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от 
два месеца след нотифицирането на 
акта на Европейския парламент и 
Съвета или ако преди изтичането на 
този срок и Европейският парламент, 
и Съветът са уведомили Комисията, 
че няма да предоставят възражения. 
Този срок се удължава с два месеца по 
инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета.

Изменение 65

Предложение за регламент
Приложение І – тире 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- 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, 
Биотехнологични производства, 
Shift2Rail, Съвместно предприятие за 
разработване на ново поколение 
Европейска система за управление на 
въздушното движение (SESAR);

Изменение 66

Предложение за регламент
Приложение І – тире 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- 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) № 
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67/2010.

Изменение 67

Предложение за регламент
Приложение І – тире 3 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- Европейски фонд за 
стратегически инвестиции

Изменение 68

Предложение за регламент
Приложение І – тире 3 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- Регламент (ЕС) 2015/1017 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 25 юни 2015 г. за Европейския фонд 
за стратегически инвестиции, 
Европейския консултантски център 
по инвестиционни въпроси и 
Европейския портал за 
инвестиционни проекти и за 
изменение на регламенти (ЕС) 
№ 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013;

Изменение 69

Предложение за регламент
Приложение І – тире 3 д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- Регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за изменение 
на регламенти (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 
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Европейския консултантски център 
по инвестиционни въпроси;

Изменение 70

Предложение за регламент
Приложение І – тире 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- Европейска програма за 
промишлено развитие в областта на 
отбраната;

а) Европейска програма за 
промишлено развитие в областта на 
отбраната, както и

б) Европейска програма за научни 
изследвания в областта на 
отбраната / Европейски фонд за 
отбрана

- Решение на Европейската 
комисия относно финансирането на 
подготвителното действие за научни 
изследвания в областта на 
отбраната (PADR);
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