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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по 
международна търговия да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В член 21 от Договора за 
Европейския съюз се постановява, че 
Съюзът трябва да определя и провежда 
обща политика и действия и да работи 
за по-тясно сътрудничество във всички 
области на международните отношения, 
за да насърчава наред с другото и 
интеграцията на всички държави в 
световната икономика, включително 
чрез постепенно премахване на 
пречките пред международната 
търговия.

(1) В член 21 от Договора за 
Европейския съюз се постановява, че 
Съюзът трябва да определя и провежда 
обща политика и действия и да работи 
за по-тясно сътрудничество във всички 
области на международните отношения, 
за да насърчава наред с другото и 
интеграцията на всички държави в 
световната икономика, включително 
чрез постепенно премахване на 
пречките пред международната 
търговия; съгласно разпоредбите на 
същия член Съюзът следва да 
насърчава демокрацията, принципите 
на правовата държава, 
универсалността и неделимостта на 
правата на човека и основните 
свободи, зачитането на човешкото 
достойнство, принципите на 
равенство и солидарност, както и 
зачитането на принципите на 
Устава на Организацията на 
обединените нации и 
международното право; 
сътрудничеството в областта на 
международните отношения следва 
да служи за подпомагане на 
устойчивото развитие в 
икономическо и социално отношение, 
както и в областта на околната 
среда, в развиващите се държави, с 
основна цел изкореняване на 
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бедността.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Търговската политика на 
Европейския съюз следва да спомага за 
намаляването на бедността в 
световен мащаб, като насърчава 
подобряването на условията на труд, 
здравето и безопасността на 
работното място
и основните права.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) ЕС следва да не оказва натиск 
върху трети държави, за да ги тласка 
към приватизиране на обществени 
услуги. Обществените органи на 
всички равнища следва да имат 
правото да решават дали, как и до 
каква степен самите те искат да 
предоставят обществени услуги.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Обществените поръчки следва да 
не се възлагат на икономически 
оператори, които са участвали в 
престъпна организация, в 
експлоатация на трафик на хора и 
детски труд.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Такова отстраняване не следва 
да се осъществява въз основа на 
въвеждането от трети държави на 
цели за устойчиво развитие при 
възлагането на обществени поръчки. 
Тези цели следва да се насърчават.

Изменение 6

Предложение за регламент 
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) За поръчките с прогнозна стойност
най-малко 5 000 000 евро Комисията 
следва да одобрява планираното 
отстраняване от процедурите на тези 
оферти, ако международното 
споразумение относно достъпа до 
пазара на обществени поръчки между 
Съюза и държавата, от която 
произхождат стоките и/или услугите, 
съдържа наложени от Съюза изрични 
ограничителни условия за достъпа до 
пазара за стоките и услугите, за които се 
планира отстраняване. Когато няма 
такова споразумение, Комисията следва 

(15) За поръчките с прогнозна стойност 
най-малко 5 000 000 евро Комисията 
следва да одобрява планираното 
отстраняване от процедурите на тези 
оферти, ако международното 
споразумение относно достъпа до 
пазара на обществени поръчки между 
Съюза и държавата, от която 
произхождат стоките и/или услугите, 
съдържа наложени от Съюза изрични 
ограничителни условия за достъпа до 
пазара за стоките и услугите, за които се 
планира отстраняване. Когато няма 
такова споразумение, Комисията следва 
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да одобрява отстраняването, ако 
съответната трета държава поддържа 
ограничителни мерки при възлагането 
на поръчки, водещи до липсата на 
значителна степен на взаимност при 
отварянето на пазара между Съюза и 
съответната трета държава. Следва да се 
смята, че значителна степен на 
взаимност липсва, когато 
ограничителните мерки при възлагането 
на поръчки водят до тежка и трайна 
неравнопоставеност за съюзните 
икономически оператори, стоки и 
услуги.

да одобрява отстраняването, ако 
съответната трета държава поддържа 
ограничителни мерки при възлагането 
на поръчки, водещи до липсата на 
значителна степен на взаимност при 
отварянето на пазара между Съюза и 
съответната трета държава. Следва да се 
смята, че значителна степен на 
взаимност липсва, когато 
ограничителните мерки при възлагането 
на поръчки водят до тежка и трайна 
неравнопоставеност за съюзните 
икономически оператори, стоки и 
услуги, или първостепенни 
икономическите интереси на Съюза 
са изложени на риск, например в 
областта на промишлеността. В 
случай на сериозни и многократни 
нарушения в областта на основните 
права на работниците, правата на 
профсъюзите и международното 
право, включително на основни 
международни конвенции в областта 
на трудовото и социалното право, и 
правото в сферата на околната среда, 
като Конвенция № 94 на МОТ 
относно трудовите клаузи в 
договорите за обществени поръчки, 
Комисията следва също да разгледа 
ограничаване на достъпа до пазара за 
съответните стоки и/или услуги.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Когато преценява дали липсва 
значителна степен на взаимност, 
Комисията следва да проучва, до каква 
степен законодателството в областта на 
обществените поръчки на съответната 
държава осигурява прозрачност 
съгласно международните норми в тази 

(16) Когато преценява дали липсва 
значителна степен на взаимност, 
Комисията следва да проучва, до каква 
степен законодателството в областта на 
обществените поръчки на съответната 
държава осигурява прозрачност 
съгласно международните норми в тази 
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област и не допуска неравнопоставено 
третиране на съюзните икономически 
оператори, стоки и услуги. Освен това 
тя следва да проучва до каква степен 
публичните органи и/или отделните 
възложители поддържат или възприемат 
спрямо съюзните икономически 
оператори, стоки и услуги практики на 
неравнопоставено третиране.

област и не допуска неравнопоставено 
третиране на съюзните икономически 
оператори, стоки и услуги. Освен това 
тя следва да проучва до каква степен 
публичните органи и/или отделните 
възложители поддържат или възприемат 
спрямо съюзните икономически 
оператори, стоки и услуги практики на 
неравнопоставено третиране или 
излагат на опасност икономическите 
интереси на Съюза, например в 
областта на промишлеността.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Спазването на трудовото и 
социалното право, и правото в 
сферата на околната среда, 
приложимо на мястото на работа в 
трета държава, включително 
спазването на основните 
международни споразумения, като 
Конвенция № 94 на МОТ, не следва да 
се счита за дискриминационна 
практика.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 16 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16б) Мерките, ограничаващи достъпа 
до пазара за трети държави, не следва 
да имат непропорционални 
отрицателни последици за 
социалното и трудовото положение в 
съответната държава, по-специално 
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в случая на развиващите се държави.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Като се има предвид, че за 
възлагащите органи и възложителите е 
по-трудно да оценяват разясненията на 
оферентите — при офертите за стоки 
и/или услуги с произход извън 
Европейския съюз, при които 
стойността на необхванатите от 
международните задължения стоки или 
услуги надхвърля 50 % от общата 
стойност на стоките и услугите по 
офертата, — е целесъобразно да се 
осигури повече прозрачност при 
третирането на офертите с необичайно 
ниска цена. Като допълнение към 
разпоредбите на член 69 от Директивата 
за обществените поръчки и член 79 от 
Директивата за възлагането на поръчки 
от възложители, извършващи дейност в 
секторите на водоснабдяването, 
енергетиката, транспорта и пощенските 
услуги възлагащите органи или 
възложителите, които възнамеряват да 
приемат оферта с необичайно ниска 
цена, следва да информират за това 
другите оференти в писмен вид, като 
посочват причините за необичайно 
ниската предложена цена или разходи. 
Това ще даде възможност на тези 
оференти да спомогнат за извършването 
на по-точна преценка, дали спечелилият 
оферент ще може да изпълни изцяло 
договора при условията, посочени в 
документацията по процедурата. 
Следователно тази допълнителна 
информация би допринесла за 
осигуряване на по-равнопоставени 
конкурентни условия на пазара на 

(19) Като се има предвид, че за 
възлагащите органи и възложителите е 
по-трудно да оценяват разясненията на 
оферентите — при офертите за стоки 
и/или услуги с произход извън 
Европейския съюз, при които 
стойността на необхванатите от 
международните задължения стоки или 
услуги надхвърля 50 % от общата 
стойност на стоките или услугите по 
офертата, — е целесъобразно да се 
осигури повече прозрачност при 
третирането на офертите с необичайно 
ниска цена. Като допълнение към 
разпоредбите на член 69 от Директивата 
за обществените поръчки и член 79 от 
Директивата за възлагането на поръчки 
от възложители, извършващи дейност в 
секторите на водоснабдяването, 
енергетиката, транспорта и пощенските 
услуги възлагащите органи или 
възложителите, които възнамеряват да 
приемат оферта с необичайно ниска 
цена, следва да информират за това 
другите оференти в писмен вид, като 
посочват причините за необичайно 
ниската предложена цена или разходи. 
Особено внимание следва да се обърне 
на спазването на международното 
трудово и социално право, и на 
международното право в сферата на 
околната среда, включително 
основните международни конвенции, 
като Конвенция № 94 на МОТ. Това 
ще даде възможност на тези оференти 
да спомогнат за извършването на по-
точна преценка, дали спечелилият 
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обществени поръчки на ЕС. оферент ще може да изпълни изцяло 
договора при условията, посочени в 
документацията по процедурата. 
Следователно тази допълнителна 
информация би допринесла за 
осигуряване на по-равнопоставени 
конкурентни условия на пазара на 
обществени поръчки на ЕС.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Когато поради информацията, с 
която разполага, Комисията има 
основания да смята, че трета държава е 
възприела или поддържа ограничителна 
практика при възлагането на поръчки, 
тя следва да може да започне проучване. 
Ако съществуването на ограничителна 
практика при възлагането на поръчки в 
трета държава се потвърди, Комисията 
следва да прикани съответната държава 
да започне консултации, за да се 
подобрят възможностите за участие в 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки за икономическите 
оператори, стоките и услугите в 
съответната държава.

(21) Когато поради информацията, с 
която разполага, Комисията има 
основания да смята, че трета държава е 
възприела или поддържа ограничителна 
практика при възлагането на поръчки 
или продължава да нарушава основни 
права на работниците и 
международното право, включително 
основни международни конвенции в 
областта на трудовото и социалното 
право, и правото в сферата на 
околната среда, включително 
Конвенция № 94 на МОТ, тя следва да 
може да започне проучване. Ако 
съществуването на ограничителна 
практика при възлагането на поръчки 
или на гореспоменатите нарушения в 
трета държава се потвърди, Комисията 
следва да прикани съответната държава 
да започне консултации, за да се 
подобрят възможностите за участие в 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки за икономическите 
оператори, стоките и услугите в 
съответната държава.
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Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Тези мерки може да включват 
задължително отстраняване на стоките и 
услугите от определени трети държави 
от процедурите по възлагане на 
обществени поръчки в Европейския 
съюз или да предвиждат задължително 
наказателно увеличение на цената за 
офертите, в които се предлагат стоки 
или услуги с произход от съответната 
държава. За да се предотврати 
заобикалянето на тези мерки, може да се 
окаже необходимо отстраняването от 
процедурите на някои установени в 
Европейския съюз юридически лица, 
които са контролирани или 
притежавани от чуждестранни лица и 
които не извършат значими стопански 
дейности, имащи действителна пряка 
връзка с икономиката на съответната 
държава членка. Мерките следва да не 
бъдат несъразмерно строги спрямо 
ограничителните практики при 
възлагането на поръчки, в отговор на 
които се въвеждат.

(23) Тези мерки може да включват 
задължително отстраняване на стоките и 
услугите от определени трети държави 
от процедурите по възлагане на 
обществени поръчки в Европейския 
съюз или да предвиждат задължително 
наказателно увеличение на цената за 
офертите, в които се предлагат стоки 
или услуги с произход от съответната 
държава. За да се предотврати 
заобикалянето на тези мерки, може да се 
окаже необходимо отстраняването от 
процедурите на някои установени в 
Европейския съюз юридически лица, 
които са контролирани или 
притежавани от чуждестранни лица и 
които не извършат значими стопански 
дейности, имащи действителна пряка 
връзка с икономиката на съответната 
държава членка. Мерките следва да не 
бъдат несъразмерно строги спрямо 
ограничителните практики при 
възлагането на поръчки, в отговор на 
които се въвеждат. Те следва по-
специално да вземат предвид 
възможните отрицателни последици 
върху социалното, трудовото и 
екологичното положение в 
съответната държава, по-конкретно 
в случая на развиващите се страни.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Задължително е възлагащите (24) Задължително е възлагащите 
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органи и възложителите да имат достъп 
до широка гама от отговарящи на 
изискванията им висококачествени 
продукти на конкурентни цени. 
Следователно те следва да имат правото 
да не се съобразяват с мерките за 
ограничаване на достъпа на необхванати 
от международни задължения стоки и 
услуги, ако няма съюзни и/или 
обхванати от международни задължения 
стоки или услуги, които да отговарят на 
изискванията на възлагащия орган или 
възложителя за опазване на основни 
обществени интереси като човешкото 
здраве и безопасността, или ако 
прилагането на мерките би довело до 
несъразмерно голямо увеличение на 
цената или разходите по поръчката.

органи и възложителите да имат достъп 
до широка гама от отговарящи на 
изискванията им висококачествени 
продукти на конкурентни цени. 
Следователно те следва да имат правото 
да не се съобразяват с мерките за 
ограничаване на достъпа на необхванати 
от международни задължения стоки и 
услуги, ако няма съюзни и/или 
обхванати от международни задължения 
стоки или услуги, които да отговарят на 
изискванията на възлагащия орган или 
възложителя за опазване на основни 
обществени интереси като човешкото 
здраве и обществената безопасност, 
включително характеристики, 
свързани със социалната и 
екологичната устойчивост, или ако 
прилагането на мерките би довело до 
несъразмерно голямо увеличение на 
цената или разходите по поръчката.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Критериите за устойчиво развитие, 
политиката в областта на околната 
среда и социалните критерии, които 
подкрепят условията на труд, здраве 
и безопасност на работното място и 
равното третиране, се отчитат и 
при възлагането на обществени 
поръчки. Тези критерии се поощряват 
и в никакъв случай не се считат за 
основание за отстраняване.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи и възложителите 
изискват от оферентите да представят 
информация за произхода и стойността 
на стоките и/или услугите, предложени 
в офертата. Те приемат 
собственоръчните декларации като 
предварително доказателство, че 
офертите не може да бъдат отстранени 
съгласно параграф 1. Възлагащият орган 
може по всяко време на процедурата да 
поиска от даден оферент да представи 
цялата необходима документация или 
част от нея, когато това изглежда 
необходимо за осигуряване на 
правилното протичане на процедурата. 
Комисията може да приема актове за 
изпълнение, с които да установява 
стандартните формуляри за 
декларациите за произхода на стоките и 
услугите. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по консултиране, посочена в член 17, 
параграф 3.

Възлагащите органи и възложителите 
изискват от оферентите да представят 
информация за произхода и стойността 
на стоките и/или услугите, предложени 
в офертата. Критериите, свързани с 
основните права на работниците и 
международното право, включително 
основните международно признати 
международни конвенции в областта 
на трудовото и социалното право, и 
на правото в сферата на околната 
среда, също се вземат предвид. Те 
приемат собственоръчните декларации 
като предварително доказателство, че 
офертите не може да бъдат отстранени 
съгласно параграф 1. Възлагащият орган 
може по всяко време на процедурата да 
поиска от даден оферент да представи 
цялата необходима документация или 
част от нея, когато това изглежда 
необходимо за осигуряване на 
правилното протичане на процедурата. 
Комисията може да приема актове за 
изпълнение, с които да установява 
стандартните формуляри за 
декларациите за произхода на стоките и 
услугите. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по консултиране, посочена в член 17, 
параграф 3.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 4 – буква г a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) основни причини за изключване на 
стоки и/или услуги.
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Изменение 17

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато няма споразумение по буква а) 
и третата държава поддържа 
ограничителни мерки при възлагането 
на поръчки, поради което липсва 
значителна степен на взаимност при 
отварянето на пазара между Съюза и 
съответната трета държава.

б) когато няма споразумение по буква а) 
и третата държава поддържа 
ограничителни мерки при възлагането 
на поръчки, поради което липсва 
значителна степен на взаимност при 
отварянето на пазара между Съюза и 
съответната трета държава, а именно 
когато тези ограничителни мерки са 
в ущърб на икономическия интерес на 
Съюза, като например за неговата 
промишленост.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) когато съществуват 
доказателства за сериозни и 
многократни нарушения в областта 
на основните права на работниците и 
международното право в областта на 
трудовото и социалното право, и на 
правото в сферата на околната среда, 
включително основни международно
признати международни конвенции. 
Спазването на трудовото и 
социалното право, и на правото в 
сферата на околната среда, 
приложимо на мястото на работа в 
съответната държава не се счита за 
ограничителна мярка при възлагането 
на обществени поръчки, водеща до
тежка и трайна неравнопоставеност 
за съюзните икономически оператори, 
стоки и услуги.
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Изменение19

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a.  Когато извършва оценка дали 
съществуват доказателства за 
сериозни и многократни нарушения в 
областта на основните права на 
работниците и международното 
право в областта на трудовото и 
социалното право, и на правото в 
сферата на околната среда, 
включително основни международно 
признати международни конвенции, 
Комисията проучва в каква степен: 
а) законите и практиките в 
съответната държава осигуряват 
спазването на основните права на 
работниците и международното 
право в областта на трудовото и 
социалното право, и на 
международното право в сферата на 
околната среда; 
б) обществените органи и/или 
отделните възложители поддържат 
или възприемат социални дъмпингови 
практики спрямо съответните стоки 
и услуги.

Изменение 20

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Извършва се редовна оценка на 
въздействието на търговските 
преговори върху социалните права, 
правата в областта на околната 
среда и върху правата на човека, като 
се обръща специално внимание на 
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насърчаването на достойния труд и 
на борбата със структурната 
безработица. Аспектите на 
политиката в областта на околната 
среда и социалната политика също се 
отчитат при възлагането на 
обществени поръчки, като 
критерият за допустимост не следва 
да бъде най-ниската цена, а най-
устойчивата оферта.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато съгласно член 69 от 
Директивата за обществените поръчки 
или член 79 от Директивата за 
възлагането на поръчки от възложители, 
извършващи дейност в секторите на 
водоснабдяването, енергетиката, 
транспорта и пощенските услуги 
възлагащият орган или възложителят 
възнамерява, след като са проверили 
разясненията на оферента, да приемат 
оферта с необичайно ниска цена, в която 
се предлагат стоки и/или услуги с 
произход извън Съюза и по която 
стойността на необхванатите от 
международни задължения стоки или 
услуги надхвърля 50 % от общата 
стойност на стоките или услугите, той 
информира за това другите оференти в 
писмен вид, като посочва причините за 
необичайно ниската предложена цена 
или разходи.

1. Когато съгласно член 69 от 
Директивата за обществените поръчки 
или член 79 от Директивата за 
възлагането на поръчки от възложители, 
извършващи дейност в секторите на 
водоснабдяването, енергетиката, 
транспорта и пощенските услуги 
възлагащият орган или възложителят 
възнамерява, след като са проверили 
разясненията на оферента, да приемат 
оферта с необичайно ниска цена, в която 
се предлагат стоки и/или услуги с 
произход извън Съюза и по която 
стойността на необхванатите от 
международни задължения стоки или 
услуги надхвърля 50 % от общата 
стойност на стоките или услугите, той 
информира за това другите оференти в 
писмен вид, като посочва причините за 
необичайно ниската предложена цена 
или разходи, като се позовава изрично 
на спазването на основните права на 
работниците и международното 
право, включително основни 
международно признати 
международни конвенции в областта 
на трудовото и социалното право, и 
на правото в сферата на околната 
среда, а именно за да се избегне 
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всякакъв социален или екологичен, или 
данъчен дъмпинг.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Разпоредбите по-специално 
относно здравето и безопасността на 
работното място, условията на труд 
и колективните трудови 
споразумения също следва да са 
спазени при необичайно ниски 
оферти.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Комисията не наказва трети 
държави, които въвеждат подходящи 
цели за устойчиво развитие в своите 
критерии за възлагане; обратно, тези 
мерки се насърчават.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато в резултат на проучване бъде 
установено, че трета държава поддържа 
ограничителни мерки при възлагането 
на поръчки, и ако Комисията смята, че 
това ще бъде в интерес на ЕС, тя 
приканва съответната държава да 

Когато в резултат на проучване бъде 
установено, че трета държава поддържа 
ограничителни мерки при възлагането 
на поръчки, или бъдат установени 
нарушения по отношение на 
спазването на основни права на 
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започне консултации с нея с цел да се 
осигури възможност за съюзните 
икономически оператори, стоки и 
услуги да участват в процедурите за 
възлагане на обществени поръчки в тази 
държава при условия, които не са по-
неблагоприятни от осигурените условия 
за националните икономически 
оператори, стоки и услуги на държавата, 
както и с цел да се гарантира 
прилагането на принципите на 
прозрачност и равнопоставено 
третиране.

работниците и международното 
право, включително основни 
международно признати 
международни конвенции в областта 
на трудовото и социалното право, и 
на правото в сферата на околната 
среда, и ако Комисията смята, че това 
ще бъде в интерес на ЕС, тя приканва 
съответната държава да започне 
консултации с нея с цел да се осигури 
възможност за съюзните икономически 
оператори, стоки и услуги да участват в 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки в тази държава при 
условия, които не са по-неблагоприятни 
от осигурените условия за националните 
икономически оператори, стоки и 
услуги на държавата, както и с цел да се 
гарантира прилагането на принципите 
на прозрачност и равнопоставено 
третиране.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 5 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) Спазване на международно 
признатите социални и трудови 
норми и/или право или на право в 
областта на околната среда,

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 5 – буква в б) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

бв) спазване на международно 
признатите права на човека.
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Изменение 27

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Комисията може също така да 
прекрати консултациите, ако 
съответната държава спазва 
основните права на работниците и 
международното право, включително 
основните международно признати 
международни конвенции в областта 
на трудовото и социалното право, и 
на правото в сферата на околната 
среда.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато при проучване по член 8 и 
след прилагането на процедурата по 
член 9 бъде установено, че приетите или 
поддържаните от трета държава 
ограничителни мерки при възлагането 
на поръчки водят до липса на 
значителна степен на взаимност при 
отварянето на пазара между Съюза и 
съответната трета държава съгласно 
член 6, Комисията може да приеме 
актове за изпълнение за временно 
ограничаване на достъпа на 
необхванатите от международни 
задължения стоки и услуги с произход 
от съответната трета държава. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 17, 
параграф 2.

1. Когато при проучване по член 8 и 
след прилагането на процедурата по 
член 9 бъде установено, че приетите или 
поддържаните от трета държава 
ограничителни мерки при възлагането 
на поръчки водят до липса на 
значителна степен на взаимност при 
отварянето на пазара между Съюза и 
съответната трета държава или 
неспазването на основни права на 
работниците и международното 
право, включително основни 
международно признати 
международни конвенции в областта 
на трудовото и социалното право, и 
на правото в сферата на околната 
среда, съгласно член 6, Комисията може 
да приеме актове за изпълнение за 
временно ограничаване на достъпа на 
необхванатите от международни 
задължения стоки и услуги с произход 
от съответната трета държава. Тези 
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актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 17, 
параграф 2.

Изменение 29

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) отстраняване на офертите, при които 
стойността на необхванатите от 
международни задължения стоки или 
услуги с произход от държавата, 
приемаща или поддържаща 
ограничителна практика при 
възлагането на поръчки, надвишава 
50 % от общата стойност на стоките или 
услугите по офертата; и/или

a) отстраняване на офертите, при които 
стойността на необхванатите от 
международни задължения стоки или 
услуги с произход от държавата, 
приемаща или поддържаща 
ограничителна практика при 
възлагането на поръчки, надвишава 
50 % от общата стойност на стоките или 
услугите по офертата, и/или 
държавата, за която се отнася 
неспазването на основни права на 
работниците и на международното 
право, включително основни 
международни конвенции в областта 
на трудовото и социалното право, и 
на правото в сферата на околната 
среда; и/или

Изменение 30

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) задължително наказателно 
увеличение на цената за тази част от 
офертата, в която се предлагат 
необхванатите от международни 
задължения стоки или услуги с 
произход от държавата, възприемаща 
или поддържаща ограничителна 
практика при възлагането на поръчки.

б) задължително наказателно 
увеличение на цената за тази част от 
офертата, в която се предлагат 
необхванатите от международни 
задължения стоки или услуги с 
произход от държавата, възприемаща 
или поддържаща ограничителна 
практика при възлагането на поръчки
и/или за която се отнася 
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неспазването на основни права на 
работниците и на международното 
право, включително основни 
международно признати 
международни конвенции в областта 
на трудовото и социалното право, и 
на правото в сферата на околната 
среда;

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Мерките, ограничаващи достъпа 
до пазара за трети държави, са 
пропорционални и нямат 
непропорционални отрицателни 
последици за съответната държава, 
по-специално в случая на развиващите 
се държави, а по-скоро целят да 
благоприятстват социалното и 
трудовото положение на местно 
равнище.
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