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Изменение 15
Хайде Рюле

Предложение за регламент
–

Предложение за отхвърляне

Комисията по вътрешния пазар и 
защита на потребителите призовава 
водещата комисия по международна 
търговия да предложи отхвърлянето 
на предложението на Комисията.

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията не изглежда да e подходящ инструмент за постигане 
на преследваната цел. Въпреки че предложението на Комисията е представено като 
решение от гледна точка на защитата на пазара на обществени поръчки на ЕС от 
нелоялна конкуренция от трети държави, в действителност по-скоро изглежда, че то 
се стреми да принуди тези трети държави да отворят собствените си пазари за 
обществени поръчки, без да се внася добавена стойност по отношение на качеството 
на обществените поръчки в Европа.

Изменение 16
Ема Маккларкин

Предложение за регламент
–

Предложение за отхвърляне

Комисията по вътрешния пазар и 
защита на потребителите призовава 
водещата комисия по международна 
търговия да предложи отхвърлянето 
на предложението на Комисията.

Or. en

Обосновка

Съществува риск от нанасяне на сериозна вреда на вътрешния пазар на Европейския 
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съюз и от оказване на неблагоприятно въздействие върху неговите собствени 
предприятия чрез прилагането на това предложение. Изключването на определени 
предприятия от трети държави може да намали конкурентоспособността в 
рамките на единния пазар, като същевременно предприятията от ЕС, които са 
доставчици на предприятия от трети държави или които разчитат на предприятия 
от трети държави в своята верига на доставки, могат да пострадат в резултат на 
тяхното изключване. Това действие не следва да се предприема в настоящия 
икономически климат.

Изменение 17
Филип Жювен, Франк Енгел

Предложение за регламент
Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за Предложение за
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно достъпа на стоки и услуги от 
трети държави до вътрешния пазар на 
обществени поръчки на Съюза и за 
определяне на процедури за 
подпомагане на преговорите относно 
достъпа на съюзни стоки и услуги до 
пазарите на обществени поръчки на 
трети държави

относно достъпа на стоки и услуги от 
трети държави до вътрешния пазар на 
обществени поръчки и концесии на 
Съюза и за определяне на процедури за 
подпомагане на преговорите относно 
достъпа на съюзни стоки и услуги до 
пазарите на обществени поръчки и 
концесии на трети държави

(текст от значение за ЕИП) (текст от значение за ЕИП)

Or. fr

Обосновка

След преговорите относно директивите за обществените поръчки и новото 
предложение за директива за концесиите терминологичният речник, използван в 
настоящия регламент, следва да бъде приведен в съответствие с този за концесиите, 
тъй като регламентът обхваща както обществените поръчки („public procurement“), 
така и концесиите („concessions“) (член 1, параграф 2). За тези два вида договори 
съществуват отделни законодателни инструменти; тяхната разлика трябва да бъде 
отразена в регламента.
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Изменение 18
Сирпа Пиетикяйнен

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. В същия член 21 се посочва, 
че дейността на Съюза на 
международната сцена се ръководи 
от основополагащите принципи за 
неговото създаване, развитие и 
разширяване, които той цели да 
насърчава в останалата част от 
света: демокрацията, правовата 
държава, универсалността и 
неделимостта на правата на човека и 
на основните свободи, зачитането на 
човешкото достойнство, принципите 
на равенство и солидарност и 
зачитането на принципите на 
Устава на Организацията на 
обединените нации и на 
международното право.

Or. en

Изменение 19
Анна Мария Кораца Билд

Предложение за регламент
Съображение 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В рамките на СТО и в двустранните 
си отношения Съюзът застъпва 
позицията за широко отваряне на 
международните пазари на обществени 
поръчки на Съюза и търговските му 
партньори при условията на взаимност 
и изгода за всички страни.

(5) В рамките на СТО и в двустранните 
си отношения Съюзът застъпва 
позицията за широко отваряне на 
международните пазари на обществени 
поръчки на Съюза и търговските му 
партньори при условията на 
прозрачност, взаимна изгода за всички 
страни и зачитане на свободната и 
лоялна конкуренция.

Or. en

Изменение 20
Филип Жювен, Франк Енгел

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В рамките на СТО и в двустранните 
си отношения Съюзът застъпва 
позицията за широко отваряне на 
международните пазари на обществени 
поръчки на Съюза и търговските му 
партньори при условията на взаимност и 
изгода за всички страни.

(5) В рамките на СТО и в двустранните 
си отношения Съюзът застъпва 
позицията за широко отваряне на 
международните пазари на обществени 
поръчки и концесии на Съюза и 
търговските му партньори при 
условията на взаимност и изгода за 
всички страни.

Or. fr

Обосновка

След преговорите относно директивите за обществените поръчки и предложението 
за директива за концесиите терминологичният речник, използван в настоящия 
регламент, следва да бъде приведен в съответствие с този за концесиите, тъй като 
регламентът обхваща както обществените поръчки („public procurement“), така и 
концесиите („concessions“) (член 1, параграф 2). За тези два вида договори 
съществуват отделни законодателни инструменти; тяхната разлика трябва да бъде 
отразена в регламента. В момента на международно равнище са регулирани 
единствено концесиите за строителство.
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Изменение 21
Мортен Льокегор

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В рамките на СТО и в двустранните 
си отношения Съюзът застъпва 
позицията за широко отваряне на 
международните пазари на обществени 
поръчки на Съюза и търговските му 
партньори при условията на 
взаимност и изгода за всички страни.

(5) В рамките на СТО и в двустранните 
си отношения Съюзът застъпва 
позицията за широко отваряне на 
международните пазари на обществени 
поръчки на Съюза и търговските му 
партньори с цел създаване на 
равнопоставени условия и изгода за 
всички страни.

Or. en

Изменение 22
Серджо Паоло Франческо Силвестрис

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В рамките на СТО и в двустранните 
си отношения Съюзът застъпва 
позицията за широко отваряне на 
международните пазари на обществени 
поръчки на Съюза и търговските му 
партньори при условията на взаимност и 
изгода за всички страни.

(5) В рамките на СТО и в двустранните 
си отношения Съюзът застъпва 
позицията за широко отваряне на 
международните пазари на обществени 
поръчки на Съюза и търговските му 
партньори при условията на взаимност и 
изгода за всички страни, като 
разширява перспективите на общия 
пазар, който става все по-
конкурентоспособен и, следователно, 
дава отговор на целите на 
икономическата политика на ЕС.

Or. it

Изменение 23
Филип Жювен, Франк Енгел
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Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Редица трети държави не искат да 
отворят пазарите си на обществени 
поръчки за международна конкуренция 
или да продължат процеса на отваряне, 
ако вече са го започнали. В резултат на 
това икономическите оператори от 
Съюза са изправени пред ограничителни 
практики при възлагането на поръчки в 
редица партньорски държави. Тези 
ограничителни практики водят до 
загубата на значителни възможности за 
търговия.

(6) Редица трети държави не искат да 
отворят пазарите си на обществени 
поръчки и концесии за международна 
конкуренция или да продължат процеса 
на отваряне, ако вече са го започнали. В 
резултат на това икономическите 
оператори от Съюза са изправени пред 
ограничителни практики при 
възлагането на поръчки и концесии в 
редица партньорски държави. Тези 
ограничителни практики водят до 
загубата на значителни възможности за 
търговия.

Or. fr

Обосновка

След преговорите относно директивите за обществените поръчки и новото 
предложение за директива за концесиите терминологичният речник, използван в 
настоящия регламент, следва да бъде приведен в съответствие с този за концесиите, 
тъй като регламентът обхваща както обществените поръчки („public procurement“), 
така и концесиите („concessions“) (член 1, параграф 2). За тези два вида договори 
съществуват отделни законодателни инструменти; тяхната разлика трябва да бъде 
отразена в регламента.

Изменение 24
Констанс Льо Грип, Нора Бера

Предложение за регламент
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Насърчаването на взаимната 
отвореност на международните 
пазари за обществени поръчки е 
основна цел на настоящия регламент. 
Гарантирането на взаимно изгодна 
конкуренция между ЕС и неговите 
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търговски партньори ще даде 
възможност да се подобри 
конкурентоспособността на 
европейския вътрешен пазар и да се 
подпомогне растежът на нашата 
икономика.

Or. en

Изменение 25
Филип Жювен, Франк Енгел

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Съгласно член 207 от ДФЕС общата 
търговска политика в областта на 
обществените поръчки трябва да се 
основава на единни принципи.

(8) Съгласно член 207 от ДФЕС общата 
търговска политика в областта на 
обществените поръчки и концесиите 
трябва да се основава на единни 
принципи.

Or. fr

Изменение 26
Филип Жювен, Франк Енгел

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За осигуряване на по-висока степен 
на правна сигурност за икономическите 
оператори, възлагащите органи и 
възложителите от Съюза и от трети 
държави, международните задължения, 
които Съюзът е поел спрямо трети 
държави, за гарантиране на достъп до 
пазара на обществени поръчки следва да 
бъдат отразени в законодателството на 
ЕС, като по този начин ще се осигури 
ефективното им изпълнение. Комисията 

(9) За осигуряване на по-висока степен 
на правна сигурност за икономическите 
оператори, възлагащите органи и 
възложителите от Съюза и от трети 
държави, международните задължения, 
които Съюзът е поел спрямо трети 
държави, за гарантиране на достъп до 
пазара на обществени поръчки и 
концесии следва да бъдат отразени в 
законодателството на ЕС, като по този 
начин ще се осигури ефективното им 
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следва да издаде насоки за 
изпълнението на поетите от Съюза 
международни задължения за 
осигуряване на достъп до пазара. Тези 
насоки следва да бъдат осъвременявани 
редовно и да съдържат лесна за 
използване информация.

изпълнение. Комисията следва да издаде 
насоки за изпълнението на поетите от 
Съюза международни задължения за 
осигуряване на достъп до пазара. Тези 
насоки следва да бъдат осъвременявани 
редовно и да съдържат лесна за 
използване информация.

Or. fr

Обосновка

След преговорите относно директивите за обществените поръчки и предложението 
за директива за концесиите терминологичният речник, използван в настоящия 
регламент, следва да бъде приведен в съответствие с този за концесиите, тъй като 
регламентът обхваща както обществените поръчки („public procurement“), така и 
концесиите („concessions“) (член 1, параграф 2). За тези два вида договори 
съществуват отделни законодателни инструменти; тяхната разлика трябва да бъде 
отразена в регламента. В момента на международно равнище са регулирани 
единствено концесиите за строителство.

Изменение 27
Марк Тарабела, Серджо Гаетано Коферати, Барбара Вайлер

Предложение за регламент
Съображение 9а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Обществени поръчки не следва да 
се възлагат на икономически 
оператори, които са участвали в 
престъпна организация, в 
експлоатация на трафик на хора и 
детски труд и които не спазват 
задълженията, установени от 
законодателството на Съюза в 
областта на социалното, трудовото 
и екологичното право или от 
разпоредбите на международното 
социално, трудово и екологично право, 
в съответствие с директивите за 
обществените поръчки.

Or. en
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Изменение 28
Филип Жювен, Франк Енгел

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За постигането на целите за 
подобряване на достъпа на 
икономически оператори от ЕС до 
пазарите на обществени поръчки на 
определени трети държави, които сега 
са защитени чрез ограничителни мерки 
при възлагането на поръчки, и за 
запазване на равни конкурентни условия 
в рамките на единния европейски пазар 
е необходимо третирането на 
необхванатите от международните 
задължения на Съюза стоки и услуги от 
трети държави да бъде уеднаквено в
целия Европейски съюз.

(10) За постигането на целите за 
подобряване на достъпа на 
икономически оператори от ЕС до 
пазарите на обществени поръчки и 
концесии на определени трети държави, 
които сега са защитени чрез 
ограничителни мерки при възлагането 
на поръчки, и за запазване на равни 
конкурентни условия в рамките на 
единния европейски пазар е необходимо 
третирането на необхванатите от 
международните задължения на Съюза 
стоки и услуги от трети държави да бъде 
уеднаквено в целия Европейски съюз.

Or. fr

Обосновка

След преговорите относно директивите за обществените поръчки и новото 
предложение за директива за концесиите терминологичният речник, използван в 
настоящия регламент, следва да бъде приведен в съответствие с този за концесиите, 
тъй като регламентът обхваща както обществените поръчки („public procurement“), 
така и концесиите („concessions“) (член 1, параграф 2). За тези два вида договори 
съществуват отделни законодателни инструменти; тяхната разлика трябва да бъде 
отразена в регламента.

Изменение 29
Констанс Льо Грип, Нора Бера

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За тази цел правилата за произхода (11) За тази цел правилата за произхода 
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следва да бъдат определени така, че 
възлагащите органи и възложителите да 
знаят дали съответните стоки и услуги 
са обхванати от международните 
задължения на Европейския съюз. 
Произходът на дадена стока следва да се 
определя съгласно членове 22—26 от 
Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета
от 12 октомври 1992 година относно 
създаване на Митнически кодекс на 
Общността12. Съгласно посочения 
регламент стоките следва да бъдат 
смятани за съюзни стоки, когато са 
изцяло получени или произведени в 
Съюза. Стоките, в чието производство 
участие имат една или повече трети 
държави, следва да бъдат смятани за 
стоки с произход от държавата, в която 
са преминали последната си съществена 
икономически обоснована обработка 
или преработка в оборудвано за тази цел 
предприятие, довела до производството 
на нов продукт или представляваща 
важен стадий за производството. 
Произходът на дадена услуга следва да 
се определя въз основа на произхода на 
физическото или юридическото лице, 
което я предоставя. Насоките по 
съображение 9 следва да се отнасят до 
практическото прилагане на правилата 
за произхода.

следва да бъдат определени така, че 
възлагащите органи и възложителите да 
знаят дали съответните стоки и услуги 
са обхванати от международните 
задължения на Европейския съюз. 
Произходът на дадена стока следва да се 
определя съгласно членове 52—55 от 
Регламент № XXXX/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета
относно създаване на Митнически 
кодекс на Съюза, включително 
допълнителните разпоредби, които 
трябва да бъдат приети в 
съответствие с член 55. Съгласно 
посочения регламент стоките следва да 
бъдат смятани за съюзни стоки, когато 
са изцяло получени или произведени в 
Съюза. Стоките, в чието производство 
участие имат една или повече трети 
държави, следва да бъдат смятани за 
стоки с произход от държавата, в която 
са преминали последната си съществена 
икономически обоснована обработка 
или преработка в оборудвано за тази цел 
предприятие, довела до производството 
на нов продукт или представляваща 
важен стадий за производството. 
Произходът на дадена услуга следва да 
се определя въз основа на произхода на 
физическото или юридическото лице, 
което я предоставя. Насоките по 
съображение 9 следва да се отнасят до 
практическото прилагане на правилата 
за произхода.

Or. en

Изменение 30
Филип Жювен, Франк Енгел

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) При поръчки с прогнозна стойност (12) При поръчки и концесии с 
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най-малко 5 000 000 евро Комисията 
следва да преценява дали да дава 
одобрение на възлагащите органи и 
възложителите по смисъла на 
Директива [2004/17/EО, 
Директива 2004/18/EО и Директива [….] 
на Европейския парламент и на Съвета 
от [….]…. за възлагането на договори за 
концесия] за отстраняване от 
процедурите по възлагане на поръчки на 
стоки и услуги, които не са обхванати от 
международните задължения на 
Европейския съюз.

прогнозна стойност най-малко 
5 000 000 евро Комисията следва да 
преценява дали да дава одобрение на 
възлагащите органи и възложителите по 
смисъла на Директива [2004/17/EО, 
Директива 2004/18/EО и Директива [….] 
на Европейския парламент и на Съвета 
от [….]…. за възлагането на договори за 
концесия] за отстраняване от 
процедурите по възлагане на поръчки 
или от процедурите за възлагане на 
концесии на стоки и услуги, които не са 
обхванати от международните 
задължения на Европейския съюз.

Or. fr

Обосновка

След преговорите относно директивите за обществените поръчки и новото 
предложение за директива за концесиите терминологичният речник, използван в 
настоящия регламент, следва да бъде приведен в съответствие с този за концесиите, 
тъй като регламентът обхваща както обществените поръчки („public procurement“), 
така и концесиите („concessions“) (член 1, параграф 2). За тези два вида договори 
съществуват отделни законодателни инструменти; тяхната разлика трябва да бъде 
отразена в регламента.

Изменение 31
Марк Тарабела

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) При поръчки с прогнозна 
стойност най-малко 5 000 000 евро
Комисията следва да преценява дали 
да дава одобрение на възлагащите 
органи и възложителите по смисъла на 
Директива [2004/17/EО, 
Директива 2004/18/EО и Директива [….] 
на Европейския парламент и на Съвета 
от [….]…. за възлагането на договори за 
концесия] за отстраняване от 
процедурите по възлагане на поръчки 

(12) Възлагащите органи и 
възложителите по смисъла на 
Директива [2004/17/EО, 
Директива 2004/18/EО и Директива [….] 
на Европейския парламент и на Съвета 
от [….]…. за възлагането на договори за 
концесия] могат да отстраняват от 
процедурите по възлагане на поръчки 
стоки и услуги, които не са обхванати от 
международните задължения на 
Европейския съюз.
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на стоки и услуги, които не са 
обхванати от международните 
задължения на Европейския съюз.

Or. fr

Изменение 32
Филип Жювен, Франк Енгел

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) За осигуряване на повече 
прозрачност възлагащите органи и 
възложителите, които възнамеряват да 
използват правомощията си по
настоящия регламент, за да отстранят от 
процедурите за възлагане на поръчки 
офертите за стоки и/или услуги с 
произход извън Европейския съюз, при 
които стойността на необхванатите от 
международните задължения на Съюза 
стоки или услуги надхвърля 50 % от 
общата стойност на стоките и услугите 
по офертата, следва да информират 
икономическите оператори за това в 
обявлението за поръчка, публикувано в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

(13) За осигуряване на повече 
прозрачност възлагащите органи и 
възложителите, които възнамеряват да 
използват правомощията си по 
настоящия регламент, за да отстранят от 
процедурите за възлагане на поръчки
или от процедурите за възлагане на 
концесии офертите за стоки и/или 
услуги с произход извън Европейския 
съюз, при които стойността на 
необхванатите от международните 
задължения на Съюза стоки или услуги 
надхвърля 50 % от общата стойност на 
стоките и услугите по офертата, следва 
да информират икономическите 
оператори за това в обявлението за 
поръчка, публикувано в Официален 
вестник на Европейския съюз.

Or. fr

Обосновка

След преговорите относно директивите за обществените поръчки и новото 
предложение за директива за концесиите терминологичният речник, използван в 
настоящия регламент, следва да бъде приведен в съответствие с този за концесиите, 
тъй като регламентът обхваща както обществените поръчки („public procurement“), 
така и концесиите („concessions“) (член 1, параграф 2). За тези два вида договори 
съществуват отделни законодателни инструменти; тяхната разлика трябва да бъде 
отразена в регламента.
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Изменение 33
Мортен Льокегор

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 
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.

(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 
да одобрява отстраняването, ако 
съответната трета държава поддържа 
ограничителни мерки при възлагането 
на поръчки, водещи до липсата на 
значителна степен на отваряне на 
пазара между Съюза и съответната трета 
държава. Следва да се смята, че 
значителна степен на 
равнопоставеност по отношение на 
отварянето на пазара липсва, когато 
ограничителните мерки при възлагането 
на поръчки водят до тежка и трайна 
неравнопоставеност за съюзните 
икономически оператори, стоки и 
услуги.

Or. en

Изменение 34
Филип Жювен, Франк Енгел

Предложение за регламент
Съображение 15



PE516.621v01-00 16/80 AM\943395BG.doc

BG

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 
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.

(15) За поръчките и концесиите 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 или концесии 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 
да одобрява отстраняването, ако 
съответната трета държава поддържа 
ограничителни мерки при възлагането 
на поръчки или при възлагането на 
концесии, 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 или при възлагането на 
концесии водят до тежка и трайна 
неравнопоставеност за съюзните 
икономически оператори, стоки и 
услуги.

Or. fr

Обосновка

След преговорите относно директивите за обществените поръчки и новото 
предложение за директива за концесиите терминологичният речник, използван в 
настоящия регламент, следва да бъде приведен в съответствие с този за концесиите, 
тъй като регламентът обхваща както обществените поръчки („public procurement“), 
така и концесиите („concessions“) (член 1, параграф 2). За тези два вида договори 
съществуват отделни законодателни инструменти; тяхната разлика трябва да бъде 
отразена в регламента.
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Изменение 35
Мортен Льокегор

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 
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.

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

Or. en

Изменение 36
Филип Жювен, Франк Енгел

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 
област и не допуска неравнопоставено 
третиране на съюзните икономически 
оператори, стоки и услуги. Освен това 

(16) Когато преценява дали липсва 
значителна степен на взаимност, 
Комисията следва да проучва, до каква 
степен законодателството в областта на 
обществените поръчки и концесиите на 
съответната държава осигурява 
прозрачност съгласно международните 
норми в тази област и не допуска 
неравнопоставено третиране на 
съюзните икономически оператори, 
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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.

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.

Or. fr

Обосновка

След преговорите относно директивите за обществените поръчки и новото 
предложение за директива за концесиите терминологичният речник, използван в 
настоящия регламент, следва да бъде приведен в съответствие с този за концесиите, 
тъй като регламентът обхваща както обществените поръчки („public procurement“), 
така и концесиите („concessions“) (член 1, параграф 2). За тези два вида договори 
съществуват отделни законодателни инструменти; тяхната разлика трябва да бъде 
отразена в регламента. За момента на международно равнище са регулирани 
единствено концесиите за строителство.

Изменение 37
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за регламент
Съображение 16a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Спазването на разпоредбите на 
международното социално, трудово и 
екологично право, които се прилагат 
на мястото на работа в трета 
държава, както е посочено в 
международните конвенции, като 
например Конвенция № 94 на МОТ, и в 
законодателството, както и в 
колективните договори, не следва да 
се разглежда като дискриминационна 
практика.

Or. en
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Изменение 38
Филип Жювен, Франк Енгел

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Комисията следва да може да 
предотвратява възможното отрицателно 
въздействие на планирано отстраняване 
на оферти от процедурите по възлагане 
на поръчки чрез провеждане на 
търговски преговори със съответната 
държава. Следователно когато дадена 
държава започва преговори по същество 
със Съюза относно достъпа до пазарите 
на обществени поръчки и Комисията 
основателно смята, че има изгледи в 
близко бъдеще да бъдат прекратени 
ограничителните практики при 
възлагането на поръчки, Комисията 
следва да може да приеме акт за 
изпълнение, в който да постанови, че 
стоките и услугите от съответната 
държава следва да не бъдат 
отстранявани от процедурите по 
възлагане на поръчки за срок от една 
година.

(17) Комисията следва да може да 
предотвратява възможното отрицателно 
въздействие на планирано отстраняване 
на оферти от процедурите по възлагане 
на поръчки чрез провеждане на 
търговски преговори със съответната 
държава. Следователно когато дадена 
държава започва преговори по същество 
със Съюза относно достъпа до пазарите 
на обществени поръчки или концесии и 
Комисията основателно смята, че има 
изгледи в близко бъдеще да бъдат 
прекратени ограничителните практики 
при възлагането на поръчки или 
концесии, Комисията следва да може да 
приеме акт за изпълнение, в който да 
постанови, че стоките и услугите от 
съответната държава следва да не бъдат 
отстранявани от процедурите по 
възлагане на поръчки или концесии за 
срок от една година.

Or. fr

Обосновка

След преговорите относно директивите за обществените поръчки и новото 
предложение за директива за концесиите терминологичният речник, използван в 
настоящия регламент, следва да бъде приведен в съответствие с този за концесиите, 
тъй като регламентът обхваща както обществените поръчки („public procurement“), 
така и концесиите („concessions“) (член 1, параграф 2). За тези два вида договори 
съществуват отделни законодателни инструменти; тяхната разлика трябва да бъде 
отразена в регламента.

Изменение 39
Филип Жювен, Франк Енгел
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Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Тъй като уреждането на достъпа на 
стоки и услуги от трети държави до 
пазара на обществени поръчки в Съюза 
е част от общата търговска политика, 
държавите членки или възлагащите 
органи и възложителите от тези 
държави членки следва да имат право да 
ограничават достъпа на стоки и услуги 
от трети държави до процедурите по 
възлагане на поръчки само чрез 
мерките, предвидени в настоящия 
регламент.

(18) Тъй като уреждането на достъпа на 
стоки и услуги от трети държави до 
пазара на обществени поръчки и 
концесии в Съюза е част от общата
търговска политика, държавите членки 
или възлагащите органи и 
възложителите от тези държави членки 
следва да имат право да ограничават 
достъпа на стоки и услуги от трети 
държави до процедурите по възлагане 
на поръчки само чрез мерките, 
предвидени в настоящия регламент.

Or. fr

Обосновка

След преговорите относно директивите за обществените поръчки и новото 
предложение за директива за концесиите терминологичният речник, използван в 
настоящия регламент, следва да бъде приведен в съответствие с този за концесиите, 
тъй като регламентът обхваща както обществените поръчки („public procurement“), 
така и концесиите („concessions“) (член 1, параграф 2). За тези два вида договори 
съществуват отделни законодателни инструменти; тяхната разлика трябва да бъде 
отразена в регламента.

Изменение 40
Барбара Вайлер

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 

(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 
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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 
обществени поръчки на ЕС.

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. Оферти, чиято стойност 
се приема за необичайно ниска по 
отношение на строителството, 
стоките или услугите, може да се 
основават на технически, 
икономически или юридически 
неиздържани предположения или 
практики. Като допълнение към 
разпоредбите на член 69 от 
Директива 20XX/XXX/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета1

и член 79 от Директива 20XX/XXX/ЕС 
на Европейския парламент и на 
Съвета2 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.
Когато оферентът не може да даде 
задоволително обяснение, 
възлагащият орган следва да има 
правото да отхвърли офертата. 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 
обществени поръчки на ЕС.

_________________
1 Директива 20XX/XXX/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно обществените поръчки 
(OВ XXX) (2011/0438(COD).
2 Директива 20XX/XXX/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
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относно възлагането на обществени 
поръчки от възложители, 
извършващи дейност във 
водоснабдяването, енергетиката, 
транспорта и пощенските услуги 
(OВ XXX) (2011/0439(COD).

Or. en

Изменение 41
Филип Жювен, Франк Енгел

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Комисията следва да може по своя 
инициатива или по искане на 
заинтересовани лица или държава 
членка да започне външно проучване на 
предполагаемите ограничителни 
практики, прилагани от трета държава 
при възлагането на поръчки. По-
специално, следва да се отчита фактът, 
че Комисията е одобрила определен 
брой случаи на планирано отстраняване 
на стоките и услугите от трета държава 
съгласно член 6, параграф 2 от 
настоящия регламент. Тези проучвания 
следва да не засягат Регламент (ЕО) 
№ 3286/94 на Съвета от 22 декември 
1994 година за установяване на 
процедури на Общността в областта на 
общата търговска политика с оглед 
гарантиране упражняването от 
Общността на правата, които са ѝ 
предоставени съгласно правилата за 
международна търговия, по-специално 
тези, които са установени под егидата 
на Световната търговска организация.

(20) Комисията следва да може по своя 
инициатива или по искане на 
заинтересовани лица или държава 
членка да започне външно проучване на 
предполагаемите ограничителни 
практики, прилагани от трета държава 
при възлагането на поръчки и концесии. 
По-специално, следва да се отчита 
фактът, че Комисията е одобрила 
определен брой случаи на планирано 
отстраняване на стоките и услугите от 
трета държава съгласно член 6, 
параграф 2 от настоящия регламент. 
Тези проучвания следва да не засягат 
Регламент (ЕО) № 3286/94 на Съвета от 
22 декември 1994 година за 
установяване на процедури на 
Общността в областта на общата 
търговска политика с оглед гарантиране 
упражняването от Общността на 
правата, които са ѝ предоставени 
съгласно правилата за международна 
търговия, по-специално тези, които са 
установени под егидата на Световната 
търговска организация.

Or. fr
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Обосновка

След преговорите относно директивите за обществените поръчки и новото 
предложение за директива за концесиите терминологичният речник, използван в 
настоящия регламент, следва да бъде приведен в съответствие с този за концесиите, 
тъй като регламентът обхваща както обществените поръчки („public procurement“), 
така и концесиите („concessions“) (член 1, параграф 2). За тези два вида договори 
съществуват отделни законодателни инструменти; тяхната разлика трябва да бъде 
отразена в регламента.

Изменение 42
Филип Жювен, Франк Енгел

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 концесии, 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.

Or. fr

Обосновка

След преговорите относно директивите за обществените поръчки и новото 
предложение за директива за концесиите терминологичният речник, използван в 
настоящия регламент, следва да бъде приведен в съответствие с този за концесиите, 
тъй като регламентът обхваща както обществените поръчки („public procurement“), 
така и концесиите („concessions“) (член 1, параграф 2). За тези два вида договори 
съществуват отделни законодателни инструменти; тяхната разлика трябва да бъде 
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отразена в регламента.

Изменение 43
Филип Жювен, Франк Енгел

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 или от 
процедурите по възлагане на концесии
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.

Or. fr

Обосновка

След преговорите относно директивите за обществените поръчки и новото 
предложение за директива за концесиите терминологичният речник, използван в 
настоящия регламент, следва да бъде приведен в съответствие с този за концесиите, 
тъй като регламентът обхваща както обществените поръчки („public procurement“), 
така и концесиите („concessions“) (член 1, параграф 2). За тези два вида договори 
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съществуват отделни законодателни инструменти; тяхната разлика трябва да бъде 
отразена в регламента.

Изменение 44
Филип Жювен, Франк Енгел

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) За да бъдат отразени в 
нормативната уредба на Европейския 
съюз международните задължения за 
осигуряване на достъп до пазара, поети 
в областта на обществените поръчки 
след приемането на настоящия 
регламент, на Комисията следва да 
бъдат предоставени правомощията да 
приема актове в съответствие с член 290 
от ДФЕС, с които да изменя списъка на 
международните споразумения от 
приложението към настоящия 
регламент. Изключително важно е 
Комисията да провежда необходимите 
консултации в хода на подготвителната 
си работа, включително на експертно 
равнище. При подготовката и 
изготвянето на делегираните актове 
Комисията следва своевременно да 
осигурява едновременното предаване на 
съответните документи по подходящ 
начин на Европейския парламент и 
Съвета.

(27) За да бъдат отразени в 
нормативната уредба на Европейския 
съюз международните задължения за 
осигуряване на достъп до пазара, поети 
в областта на обществените поръчки и 
концесиите след приемането на 
настоящия регламент, на Комисията 
следва да бъдат предоставени 
правомощията да приема актове в 
съответствие с член 290 от ДФЕС, с 
които да изменя списъка на 
международните споразумения от 
приложението към настоящия 
регламент. Изключително важно е 
Комисията да провежда необходимите 
консултации в хода на подготвителната 
си работа, включително на експертно 
равнище. При подготовката и 
изготвянето на делегираните актове 
Комисията следва своевременно да 
осигурява едновременното предаване на 
съответните документи по подходящ 
начин на Европейския парламент и 
Съвета.

Or. fr

Обосновка

След преговорите относно директивите за обществените поръчки и новото 
предложение за директива за концесиите терминологичният речник, използван в 
настоящия регламент, следва да бъде приведен в съответствие с този за концесиите, 
тъй като регламентът обхваща както обществените поръчки („public procurement“), 
така и концесиите („concessions“) (член 1, параграф 2). За тези два вида договори 
съществуват отделни законодателни инструменти; тяхната разлика трябва да бъде 
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отразена в регламента.

Изменение 45
Филип Жювен, Франк Енгел

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Съгласно принципа на 
пропорционалността за постигането на 
основната цел за определяне на обща 
външна политика в областта на 
обществените поръчки е необходимо и 
целесъобразно да се установят 
разпоредби за третирането на 
необхванатите от международните 
задължения на Европейския съюз стоки 
и услуги. Настоящият регламент за 
достъпа на икономически оператори, 
стоки и услуги от трети държави до 
пазарите на Съюза не надхвърля 
необходимото за постигането на 
преследваните цели в съответствие с 
член 5, трети параграф от Договора за 
Европейския съюз,

(31) Съгласно принципа на 
пропорционалността за постигането на 
основната цел за определяне на обща 
външна политика в областта на 
обществените поръчки и концесиите е 
необходимо и целесъобразно да се 
установят разпоредби за третирането на 
необхванатите от международните 
задължения на Европейския съюз стоки 
и услуги. Настоящият регламент за 
достъпа на икономически оператори, 
стоки и услуги от трети държави до 
пазарите на Съюза не надхвърля 
необходимото за постигането на 
преследваните цели в съответствие с 
член 5, трети параграф от Договора за 
Европейския съюз,

Or. fr

Обосновка

След преговорите относно директивите за обществените поръчки и новото 
предложение за директива за концесиите терминологичният речник, използван в 
настоящия регламент, следва да бъде приведен в съответствие с този за концесиите, 
тъй като регламентът обхваща както обществените поръчки („public procurement“), 
така и концесиите („concessions“) (член 1, параграф 2). За тези два вида договори 
съществуват отделни законодателни инструменти; тяхната разлика трябва да бъде 
отразена в регламента.

Изменение 46
Филип Жювен, Франк Енгел
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се определят 
разпоредби за достъпа на стоки и услуги 
от трети държави до възлагането от 
страна на възлагащите органи и 
възложителите от Съюза на поръчки за 
извършване на строителство и/или 
строеж, доставка на стоки и 
предоставяне на услуги и се установяват 
процедури за подпомагане на 
преговорите за достъпа на съюзни стоки 
и услуги до пазарите на обществени 
поръчки в трети държави.

1. С настоящия регламент се определят 
разпоредби за достъпа на стоки и услуги 
от трети държави до възлагането от 
страна на възлагащите органи и 
възложителите от Съюза на поръчки и 
концесии за — в зависимост от 
естеството на договора —
извършване на строителство и/или 
строеж, доставка на стоки и 
предоставяне на услуги и се установяват 
процедури за подпомагане на 
преговорите за достъпа на съюзни стоки 
и услуги до пазарите на обществени 
поръчки и концесии в трети държави.

Or. fr

Обосновка

Suite aux négociations sur les Directives sur les marchés publics et la nouvelle proposition de 
Directive sur les concessions, le vocabulaire utilisé dans ce Règlement doit être aligné avec 
celui spécifique aux concessions, car le Règlement couvre tant les marchés publics ("public 
procurement") que les concessions ("concessions") (article 1.2). Des instruments législatifs 
séparés existent pour ces deux types de contrats; leur différence doit être reflétée dans le 
Règlement. Il n'existe pas de concession de fourniture, d'où l'ajout de la référence à "selon la 
nature du contrat concerné".

Изменение 47
Констанс Льо Грип, Нора Бера

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се определят 
разпоредби за достъпа на стоки и услуги 
от трети държави до възлагането от 
страна на възлагащите органи и 
възложителите от Съюза на поръчки за 
извършване на строителство и/или 

1. С настоящия регламент се определят 
разпоредби за достъпа на стоки и услуги 
от трети държави до възлагането от 
страна на възлагащите органи и 
възложителите от Съюза на поръчки за 
извършване на строителство и/или 
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строеж, доставка на стоки и 
предоставяне на услуги и се установяват 
процедури за подпомагане на 
преговорите за достъпа на съюзни стоки 
и услуги до пазарите на обществени 
поръчки в трети държави.

строеж, доставка на стоки и 
предоставяне на услуги и се установяват
процедури за подпомагане на 
преговорите за достъпа на съюзни стоки 
и услуги до пазарите на обществени 
поръчки в трети държави с оглед 
насърчаване на взаимното отваряне 
на пазарите на обществени поръчки 
между Съюза и неговите търговски 
партньори.

Or. en

Изменение 48
Марк Тарабела, Серджо Гаетано Коферати

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Настоящият регламент не засяга 
свободата на държавите членки да 
определят в съответствие с правото 
на Съюза кои услуги считат за услуги 
от общ икономически интерес, как 
следва да се организират и 
финансират такива услуги в 
съответствие с правилата за 
държавните помощи и на какви 
специфични задължения следва да се 
подчиняват. По същия начин 
настоящият регламент не засяга 
решението на публичните органи 
дали, как и в каква степен да 
изпълняват сами публични функции 
съгласно протокол № 26 относно 
услугите от общ интерес и член 14 от 
ДФЕС. Това се прилага и за 
политиките на Европейския съюз по 
отношение на трети държави.

Or. en



AM\943395BG.doc 29/80 PE516.621v01-00

BG

Изменение 49
Филип Жювен, Франк Енгел

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент се прилага за 
възлагането на поръчки, при които 
стоките или услугите се доставят за 
нуждите на държавата, а не за 
препродажба с търговска цел или за 
производство на стоки или предоставяне 
на услуги за продажба с търговска цел.

Настоящият регламент се прилага за 
възлагането на поръчки, при които
стоките или услугите се доставят за 
нуждите на държавата, и за 
възлагането на концесии за услуги, 
които се предоставят за нуждите на 
държавата, а не за препродажба с 
търговска цел или за производство на 
стоки или предоставяне на услуги за 
продажба с търговска цел.

Or. fr

Обосновка

След преговорите относно директивите за обществените поръчки и новото 
предложение за директива за концесиите терминологичният речник, използван в 
настоящия регламент, следва да бъде приведен в съответствие с този за концесиите, 
тъй като регламентът обхваща както обществените поръчки („public procurement“), 
така и концесиите („concessions“) (член 1, параграф 2). За тези два вида договори 
съществуват отделни законодателни инструменти; тяхната разлика трябва да бъде 
отразена в регламента. Не съществуват концесии за доставка на продукти.

Изменение 50
Франк Енгел, Филип Жювен

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква -а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) „икономически оператор“ е всяко 
физическо или юридическо лице, или 
публичен субект, или група от такива 
лица и/или субекти, включително 
временни сдружения на предприятия, 
които предлагат на пазара 
изпълнение на строителство и/или 



PE516.621v01-00 30/80 AM\943395BG.doc

BG

строеж, доставка на стоки или 
предоставяне на услуги;

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с развитието на преговорите за Директивата относно 
обществените поръчки.

Изменение 51
Марк Тарабела

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „възлагащ орган и възложител“ са 
възлагащ орган съгласно определението 
по [член 1, параграф 9 от 
Директива 2004/18/ЕО и възложител 
съгласно определението по член 2 от 
Директива 2004/17/ЕО и членове 3 и 4 
от Директива 20.. за възлагането на 
договори за концесия];

в) „възлагащ орган и възложител“ са 
държавните, регионалните или 
местните органи, публичноправните 
органи, сдруженията, формирани от 
един или повече такива 
публичноправни органи, съгласно 
определението по [член 1, параграф 9 от 
Директива 2004/18/ЕО и възложител 
съгласно определението по член 2 от 
Директива 2004/17/ЕО и членове 3 и 4 
от Директива 20.. за възлагането на 
договори за концесия];

Or. en

Изменение 52
Филип Жювен, Франк Енгел

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „обхванати от международни 
задължения стоки или услуги“ са стоки 
или услуги, които са с произход от 

г) „обхванати от международни 
задължения стоки или услуги“ са стоки 
или услуги, които са с произход от 
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държава, с която Съюзът е сключил 
международно споразумение в областта 
на обществените поръчки, съдържащо 
задължения за осигуряване на достъп до 
пазара, и по отношение на които се 
прилага съответното споразумение; 
приложение І към настоящия регламент 
съдържа списък със съответните 
споразумения;

държава, с която Съюзът е сключил 
международно споразумение в областта 
на обществените поръчки и 
концесиите, съдържащо задължения за 
осигуряване на достъп до пазара, и по 
отношение на които се прилага 
съответното споразумение; 
приложение І към настоящия регламент 
съдържа списък със съответните 
споразумения;

(Настоящото изменение се прилага за 
целия разглеждан законодателен текст 
(добавяне на позоваване на концесиите, 
когато се прави позоваване на 
обществените поръчки); приемането 
му ще наложи съответните 
технически промени в целия текст.)

Or. fr

Обосновка

След преговорите относно директивите за обществените поръчки и новото 
предложение за директива за концесиите терминологичният речник, използван в 
настоящия регламент, следва да бъде приведен в съответствие с този за концесиите, 
тъй като регламентът обхваща както обществените поръчки („public procurement“), 
така и концесиите („concessions“) (член 1, параграф 2). За тези два вида договори 
съществуват отделни законодателни инструменти; тяхната разлика трябва да бъде 
отразена в регламента.

Изменение 53
Филип Жювен, Нора Бера, Констанс Льо Грип

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква жа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) „липса на значителна степен на 
взаимност“ е наличието на 
ограничителни мерки при 
възлагането на поръчки или концесии, 
които водят до тежка и трайна 
неравнопоставеност за съюзните 
икономически оператори, стоки и 
услуги. Тази липса на значителна 
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степен на взаимност може да бъде 
резултат по-специално от:
а) липсата на международен 
ангажимент от страна на третите 
държави по отношение на 
обществените поръчки и концесиите, 
който да гарантира прозрачността и 
да не допуска неравнопоставеност за 
съюзните икономически оператори, 
стоки и услуги;
б) закони или регулаторни мерки на 
трети държави, свързани или 
несвързани с обществените поръчки 
или концесиите, които предвиждат 
или които водят до липса на 
прозрачност или до 
неравнопоставеност за съюзните 
икономически оператори, стоки и 
услуги;
в) приемането или прилагането на 
дискриминационни практики от 
страна на публични органи или 
отделни възложители от трети 
държави по отношение на съюзните 
икономически оператори, стоки и 
услуги.

Or. fr

Обосновка

Понятието за „липса на значителна степен на взаимност“ е ключово понятие в 
предложението за регламент и следва да бъде определено. Въпреки това анализът на 
Комисията следва се извършва за всеки отделен случай и следователно може да 
включва мерки, които не са посочени в настоящия регламент, в зависимост от 
конкретната ситуация, която следва да бъде оценена; с оглед на това е предложено 
неизчерпателно определение.

Изменение 54
Бернадет Верньо

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква жа) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) „ограничително условие за 
достъпа до пазара“ е всяко 
изключение и дерогация, приети от 
държава, с която Съюзът е сключил 
международно споразумение в 
областта на обществените поръчки 
или концесиите, включително 
ангажименти за достъп до пазари.

Or. fr

Изменение 55
Нора Бера, Констанс Льо Грип

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква жб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жб) „задоволителни корективни 
мерки“ означава премахване на 
ограничителните мерки, определени 
от проучването на Европейската 
комисия.

Or. en

Изменение 56
Бернадет Верньо

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква жб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жб) „липса на значителна степен на 
взаимност“ означава всички мерки за 
ограничаване на достъпа до 
обществени поръчки или до възлагане 
на концесии, които водят до сериозно 
и трайно неравнопоставено 
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третиране на съюзните 
икономически оператори, стоки и 
услуги, по-специално посредством 
дискриминационни законодателни 
или административни разпоредби, 
или чрез липсата на официални или 
практически гаранции за справедливо 
и прозрачно третиране.

Or. fr

Изменение 57
Бернадет Верньо

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква жв) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жв) „корективни мерки“ означава 
премахването на ограничителните 
мерки, определени от проучването на 
Комисията.

Or. fr

Изменение 58
Марк Тарабела

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) изпълнението на строителство 
и/или строеж по смисъла на
[Директива 2004/17/ЕО, Директива 
2004/18/ЕО и Директива 201./.. за 
възлагането на договори за концесии] 
се смята за предоставяне на услуга за 
целите на настоящия регламент;

г) „строеж“ е резултатът от
строителни работи или гражданско 
строителство, взети като цяло, 
който е достатъчен сам по себе си за 
изпълнение на икономическа или 
техническа функция;

„обществени поръчки за 
строителство“ са договори, чийто 
предмет е един от посочените по-
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долу:
га) изпълнение или проектиране и 
изпълнение на строителство, 
свързано с една от дейностите по 
смисъла на приложение II;
гб) изпълнение или проектиране и 
изпълнение на строеж;
гв) изпълнение, независимо с какви 
средства, на строеж, отговарящ на 
изискванията на възлагащия орган, 
който влияе решително върху вида 
или проектирането на строежа;

Or. en

Изменение 59
Марк Тарабела

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1) „обществени поръчки за доставки“ 
са договори, чийто предмет е покупка, 
лизинг, наем или наем с възможност 
за закупуване, със или без правото на 
закупуване на стоки; поръчките за 
доставки могат да включват като 
допълнителен предмет дейности по 
проучване на терена и инсталиране;

Or. en

Изменение 60
Марк Тарабела

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква г) – точка 2 (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2) „обществени поръчки за услуги“ са 
договори, чийто предмет е 
предоставянето на услуги, различни 
от посочените в параграф 2, буква г);

Or. en

Изменение 61
Филип Жювен, Франк Енгел

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) терминът „задължително наказателно 
увеличение на цената“ се отнася до 
задължението на възложителите да 
повишат (освен при определени 
изключения) цената на услугите и/или 
стоките с произход от определени трети 
държави, които са били предложени при 
процедура за възлагане на поръчка.

д) терминът „задължително наказателно 
увеличение на цената“ се отнася до 
задължението на възложителите да 
повишат (освен при определени 
изключения) цената на услугите и/или 
стоките с произход от определени трети 
държави, които са били предложени при 
процедура за възлагане на поръчка или 
при процедура за възлагане на 
концесия.
(Настоящото изменение се прилага за 
целия разглеждан законодателен текст 
(добавяне на позоваване на „процедура 
за възлагане на концесия“, когато се 
прави позоваване на „процедура за 
възлагане на поръчка“); приемането му 
ще наложи съответните технически 
промени в целия текст.)

Or. fr

Обосновка

След преговорите относно директивите за обществените поръчки и новото 
предложение за директива за концесиите терминологичният речник, използван в 
настоящия регламент, следва да бъде приведен в съответствие с този за концесиите, 
тъй като регламентът обхваща както обществените поръчки („public procurement“), 
така и концесиите („concessions“) (член 1, параграф 2). За тези два вида договори 
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съществуват отделни законодателни инструменти; тяхната разлика трябва да бъде 
отразена в регламента.

Изменение 62
Нора Бера, Констанс Льо Грип

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) „ограничителни условия за 
достъпа до пазара“ са всички 
изключения или дерогации към 
международно споразумение в 
сферата на обществените поръчки, 
включително ангажименти за достъп 
до пазара.

Or. en

Изменение 63
Констанс Льо Грип, Нора Бера

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Произходът на дадена стока се 
определя съгласно членове 22—26 от 
Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета 
от 12 октомври 1992 година относно 
създаване на Митнически кодекс на 
Общността18.

1. Произходът на дадена стока се 
определя съгласно членове 52—55, 
включително делегираните актове, 
които трябва да бъдат приети в 
съответствие с член 55, от Регламент 
№ XXXX/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
създаване на Митнически кодекс на 
Съюза.

Or. en
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Изменение 64
Филип Жювен, Франк Енгел

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При възлагането на поръчки за 
изпълнение на строителство и/или 
строеж, доставки на стоки или 
предоставяне на услуги възлагащите 
органи и възложителите третират 
обхванатите от международни 
задължения стоки и услуги по същия 
начин, както стоките и услугите с 
произход от Европейския съюз.

При възлагането на поръчки за 
изпълнение на строителство и/или 
строеж, доставки на стоки или 
предоставяне на услуги, или при 
възлагането на концесии за 
изпълнение на строителство или 
предоставяне на услуги възлагащите 
органи и възложителите третират 
обхванатите от международни 
задължения стоки и услуги по същия 
начин, както стоките и услугите с 
произход от Европейския съюз.

Or. fr

Обосновка

След преговорите относно директивите за обществените поръчки и новото 
предложение за директива за концесиите терминологичният речник, използван в 
настоящия регламент, следва да бъде приведен в съответствие с този за концесиите, 
тъй като регламентът обхваща както обществените поръчки („public procurement“), 
така и концесиите („concessions“) (член 1, параграф 2). За тези два вида договори 
съществуват отделни законодателни инструменти; тяхната разлика трябва да бъде 
отразена в регламента. За сметка на това, не съществуват концесии за доставки на 
продукти.

Изменение 65
Мортен Льокегор

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) по искане на отделни възложители 
— съгласно разпоредбите на член 6;

заличава се

Or. en
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Изменение 66
Ема Маккларкин, Андреас Шваб

Предложение за регламент
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

 [...] заличава се

Or. en

Обосновка

Този член ще окаже отрицателно въздействие върху единния пазар, позволявайки 
отстраняването на оферти от изпълнители на доставки от трети държави, дори 
ако значителен дял е собственост на дружество от държава — членка на ЕС (до 
49 %). По този начин предприятията от ЕС, които са изпълнители на доставки за 
предприятия от трети държави или разчитат на предприятия от трети държави в 
своята верига за доставки, ще бъдат лишени от възможността да участват в 
обществени поръчки. Ограничавайки конкуренцията, това може да причини 
дългосрочни вреди на вътрешния пазар.

Изменение 67
Марк Тарабела, Серджо Гаетано Коферати

Предложение за регламент
Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оправомощаване на възлагащите 
органи и възложителите да 
отстраняват необхванати от 
международни задължения стоки и 
услуги

Отстраняване на необхванати от 
международни задължения стоки и 
услуги

Or. en

Изменение 68
Мортен Льокегор
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По искане на възлагащите органи 
или възложителите Комисията 
преценява дали да одобри — за 
поръчките с прогнозна стойност от 
най-малко 5 000 000 евро без данък 
върху добавената стойност (ДДС) —
отстраняване от процедурите по 
възлагане на поръчки на офертите, с 
които се предлагат стоки и услуги с 
произход извън Съюза, ако 
стойността на необхванатите от 
международни задължения стоки или 
услуги надвишава 50 % от общата 
стойност на стоките или услугите 
по офертата, при посочените по-долу 
условия.

заличава се

Or. en

Изменение 69
Андреас Шваб

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По искане на възлагащите органи или 
възложителите Комисията преценява 
дали да одобри — за поръчките с 
прогнозна стойност от най-малко 
5 000 000 евро без данък върху 
добавената стойност (ДДС) —
отстраняване от процедурите по 
възлагане на поръчки на офертите, с 
които се предлагат стоки и услуги с 
произход извън Съюза, ако стойността 
на необхванатите от международни 
задължения стоки или услуги 
надвишава 50 % от общата стойност на 
стоките или услугите по офертата, при 

1. По искане на възлагащите органи или 
възложителите Комисията преценява 
дали да одобри — за поръчките с 
прогнозна стойност от най-малко 
15 000 000 евро без данък върху 
добавената стойност (ДДС) —
отстраняване от процедурите по 
възлагане на поръчки на офертите, с 
които се предлагат стоки и услуги с 
произход извън Съюза, ако стойността 
на необхванатите от международни 
задължения стоки или услуги 
надвишава 50 % от общата стойност на 
стоките или услугите по офертата, при 
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посочените по-долу условия. посочените по-долу условия.

Or. de

Изменение 70
Марк Тарабела, Серджо Гаетано Коферати

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По искане на възлагащите органи или 
възложителите Комисията преценява 
дали да одобри — за поръчките с 
прогнозна стойност от най-малко 
5 000 000 евро без данък върху 
добавената стойност (ДДС) —
отстраняване от процедурите по 
възлагане на поръчки на офертите, с 
които се предлагат стоки и услуги с 
произход извън Съюза, ако стойността 
на необхванатите от международни 
задължения стоки или услуги 
надвишава 50 % от общата стойност на 
стоките или услугите по офертата, при 
посочените по-долу условия.

1. Възлагащите органи или 
възложителите могат да отстраняват
от процедурите по възлагане на поръчки 
офертите, с които се предлагат стоки и 
услуги с произход извън Съюза, ако 
стойността на необхванатите от 
международни задължения стоки или 
услуги надвишава 50 % от общата 
стойност на стоките или услугите по 
офертата.

Or. en

Изменение 71
Марк Тарабела, Серджо Гаетано Коферати

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за поръчките с прогнозна стойност 
от най-малко 5 000 000 евро без данък 
върху добавената стойност (ДДС) 
Комисията преценява дали да одобри 
отстраняване от процедурите по 
възлагане на поръчки на офертите, с 
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които се предлагат стоки и услуги с 
произход извън Съюза, ако 
стойността на необхванатите от 
международни задължения стоки или 
услуги надвишава 50 % от общата 
стойност на стоките или услугите 
по офертата, при посочените по-долу 
условия.

Or. en

Изменение 72
Марк Тарабела, Серджо Гаетано Коферати, Барбара Вайлер

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите членки гарантират, 
че икономическите оператори, 
изпълняващи обществена поръчка, 
спазват приложимите задължения в 
областта на екологичното, 
социалното и трудовото право, 
установени от законодателството на 
Съюза, националното 
законодателство, колективните 
договори, както и от разпоредбите на 
международното екологично, 
социално или трудово право, изброени 
в приложение XI към Директивата 
относно обществените поръчки, 
включително Конвенция № 94 на 
МОТ.

Or. en

Изменение 73
Мортен Льокегор

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато възлагащите органи или 
възложителите възнамеряват да 
поискат отстраняване на определени 
оферти от процедури по възлагане на 
поръчки въз основа на параграф 1, те 
посочват това в обявлението за 
поръчката, което публикуват 
съгласно член 35 от Директива 
2004/18/ЕО, член 42 от Директива 
2004/17/ЕО или член 26 от 
Директивата за възлагането на 
договори за концесия.

заличава се

Or. en

Изменение 74
Мортен Льокегор

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 2

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 

заличава се
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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.

Or. en

Изменение 75
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 2

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 във връзка със 
спазването на разпоредбите на 
екологичното, социалното и 
трудовото право, които се прилагат 
на мястото на работа в трета 
държава, както е посочено в 
изброените международни конвенции, 
като например Конвенция № 94 на 
МОТ, и в законодателството, както и 
в колективните договори, трябва 
също да 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 
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услугите. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по консултиране, посочена в член 17, 
параграф 3.

Or. en

Изменение 76
Мортен Льокегор

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато възлагащите органи и 
възложителите получават оферти, 
които отговарят на условията по 
параграф 1 и за които те 
възнамеряват да поискат 
отстраняване поради тази причина, 
те уведомяват Комисията. По време 
на процедурата за уведомяване 
възлагащите органи и 
възложителите могат да продължат 
разглеждането на офертите.

заличава се

Or. en

Изменение 77
Мортен Льокегор

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Уведомлението се изпраща по 
електронен път чрез стандартен 
формуляр. Комисията приема актове 
за изпълнение за установяване на 
стандартните формуляри. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 

заличава се
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консултиране, посочена в член 17, 
параграф 3. Стандартният формуляр 
съдържа следната информация:
а) наименование и данни за контакт 
на възлагащия орган или 
възложителя;
б) описание на обекта на поръчката;
в) име или наименование и данни за 
контакт на икономическия оператор, 
за чиято оферта се планира 
отстраняване;
г) информация за произхода на 
икономическия оператор, стоките 
и/или услугите и стойността им.

Or. en

Изменение 78
Мортен Льокегор

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) наименование и данни за контакт 
на възлагащия орган или 
възложителя;

заличава се

Or. en

Изменение 79
Мортен Льокегор

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) описание на обекта на поръчката; заличава се

Or. en
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Изменение 80
Филип Жювен, Франк Енгел

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) описание на обекта на поръчката; б) описание на обекта на поръчката или 
на концесията;

(Настоящото изменение се прилага за 
целия разглеждан законодателен текст 
(добавяне на термина „концесия“към 
термина „обществена поръчка“ в 
единствено и множествено число); 
приемането му ще наложи 
съответните технически промени в 
целия текст.)

Or. fr

Обосновка

След преговорите относно директивите за обществените поръчки и новото 
предложение за директива за концесиите терминологичният речник, използван в 
настоящия регламент, следва да бъде приведен в съответствие с този за концесиите, 
тъй като регламентът обхваща както обществените поръчки („public procurement“), 
така и концесиите („concessions“) (член 1, параграф 2). За тези два вида договори 
съществуват отделни законодателни инструменти; тяхната разлика трябва да бъде 
отразена в регламента.

Изменение 81
Мортен Льокегор

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) име или наименование и данни за 
контакт на икономическия оператор, 
за чиято оферта се планира 
отстраняване;

заличава се
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Or. en

Изменение 82
Мортен Льокегор

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) информация за произхода на 
икономическия оператор, стоките 
и/или услугите и стойността им.

заличава се

Or. en

Изменение 83
Мортен Льокегор

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да поиска 
допълнителна информация от 
възлагащия орган или възложителя.

заличава се

Or. en

Изменение 84
Мортен Льокегор

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информацията се представя в срок 
от осем работни дни, който започва 
да тече от първия работен ден след 
датата на получаване на искането за 

заличава се
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допълнителна информация. Ако в 
този срок Комисията не получи 
исканата информация, срокът по 
параграф 3 се спира, докато 
Комисията получи информацията.

Or. en

Изменение 85
Мортен Льокегор

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За поръчките по параграф 1 
Комисията приема акт за изпълнение 
за одобряване на планираното 
отстраняване в срок от два месеца, 
който започва да тече от първия 
работен ден след датата на 
получаване на информацията. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 17, 
параграф 2. Този срок може да бъде 
удължен еднократно с най-много два 
месеца в определени случаи с 
надлежно обосновани мотиви, по-
специално ако информацията, която 
се съдържа в уведомлението или в 
приложените към него документи, е 
непълна или неточна, или ако 
представените факти претърпят 
значителни промени. Ако след 
изтичането на двумесечния срок или 
на съответния удължен срок 
Комисията не е приела решение за 
одобряване или отхвърляне на 
отстраняването, се смята, че тя е 
отхвърлила отстраняването.

заличава се

Or. en
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Изменение 86
Мортен Льокегор

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато приема актовете за 
изпълнение съгласно параграф 3,
Комисията одобрява планираното 
отстраняване в следните случаи:

заличава се

а) когато международното 
споразумение за достъпа до пазара в 
областта на обществените 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;
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.
За целите на буква б) 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.
При приемането на актове за 
изпълнение съгласно параграф 3 
Комисията не одобрява планирано 
отстраняване, когато то би довело до 
неспазване на задълженията за 
осигуряване на достъп до пазара, 
които Съюзът е поел в 
международните си споразумения.



AM\943395BG.doc 51/80 PE516.621v01-00

BG

Or. en

Изменение 87
Мортен Льокегор

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) когато международното 
споразумение за достъпа до пазара в 
областта на обществените 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;

заличава се

Or. en

Изменение 88
Марк Тарабела, Серджо Гаетано Коферати, Барбара Вайлер

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 – алинея 1 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) когато чрез подходящи средства 
могат да се докажат нарушения на 
приложимите задължения в 
областта на екологичното, 
социалното и трудовото право, 
установени от законодателството на 
Съюза, националното 
законодателство, колективните 
договори, както и от разпоредбите на 
международното екологично, 
социално или трудово право, изброени 
в приложение XI на директивите за 
обществените поръчки, включително 
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Конвенция № 94 на МОТ.

Or. en

Изменение 89
Мортен Льокегор

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.

заличава се

Or. en

Изменение 90
Филип Жювен, Франк Енгел

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 или при възлагането на 
концесии, поради което липсва 
значителна степен на взаимност при 
отварянето на пазара между Съюза и 
съответната трета държава.
(Настоящото изменение се прилага за 
целия разглеждан законодателен текст 
(добавяне на „възлагане на концесии“, 
когато се прави позоваване на 
„възлагане на поръчки“); приемането 
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му ще наложи съответните 
технически промени в целия текст.)

Or. fr

Обосновка

След преговорите относно директивите за обществените поръчки и новото 
предложение за директива за концесиите терминологичният речник, използван в 
настоящия регламент, следва да бъде приведен в съответствие с този за концесиите, 
тъй като регламентът обхваща както обществените поръчки („public procurement“), 
така и концесиите („concessions“) (член 1, параграф 2). За тези два вида договори 
съществуват отделни законодателни инструменти; тяхната разлика трябва да бъде 
отразена в регламента.

Изменение 91
Марк Тарабела, Серджо Гаетано Коферати

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 
ЕС, като например за неговата 
промишленост.

Or. en

Изменение 92
Мортен Льокегор

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на буква б) 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.

заличава се

Or. en

Изменение 93
Филип Жювен, Нора Бера, Констанс Льо Грип

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на буква б) 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.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Изменение за заличаване във връзка с новото определение на понятието за „липса на 
значителна степен на взаимност“ (член 2, параграф 1, буква жа) и елементите, 
които Европейската комисия следва да вземе предвид в своя анализ за „липса на 
значителна степен на взаимност“ (член 6, параграф 5).

Изменение 94
Мортен Льокегор
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

При приемането на актове за 
изпълнение съгласно параграф 3 
Комисията не одобрява планирано 
отстраняване, когато то би довело до 
неспазване на задълженията за 
осигуряване на достъп до пазара, 
които Съюзът е поел в 
международните си споразумения.

заличава се

Or. en

Изменение 95
Мортен Льокегор

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато преценява дали липсва 
значителна степен на взаимност, 
Комисията проучва следните 
аспекти:

заличава се

а) до каква степен 
законодателството в областта на 
обществените поръчки на 
съответната държава осигурява 
прозрачност съгласно 
международните норми в тази 
област и не допуска неравнопоставено 
третиране на съюзните 
икономически оператори, стоки и 
услуги;
б) до каква степен публичните органи 
и/или отделните възложители 
поддържат или възприемат спрямо 
съюзните икономически оператори, 
стоки и услуги практики на 
неравнопоставено третиране.
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Or. en

Изменение 96
Мортен Льокегор

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато преценява дали липсва 
значителна степен на взаимност, 
Комисията проучва следните аспекти:

5. Когато преценява дали липсва 
значителна степен на 
равнопоставеност, Комисията проучва 
следните аспекти:

Or. en

Изменение 97
Филип Жювен, Нора Бера, Констанс Льо Грип

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато преценява дали липсва 
значителна степен на взаимност, 
Комисията проучва следните аспекти:

5. Когато преценява дали липсва 
значителна степен на взаимност
съгласно определението в член 2, 
параграф 1, буква жа), Комисията 
проучва следните аспекти:

Or. fr

Изменение 98
Мортен Льокегор

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) до каква степен заличава се
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законодателството в областта на 
обществените поръчки на 
съответната държава осигурява 
прозрачност съгласно 
международните норми в тази 
област и не допуска неравнопоставено 
третиране на съюзните 
икономически оператори, стоки и 
услуги;

Or. en

Изменение 99
Филип Жювен, Нора Бера, Констанс Льо Грип

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) до каква степен законодателството в 
областта на обществените поръчки на 
съответната държава осигурява
прозрачност съгласно международните 
норми в тази област и не допуска
неравнопоставено третиране на 
съюзните икономически оператори, 
стоки и услуги;

а) до каква степен законодателството 
или регулаторните мерки в областта 
на обществените поръчки или 
концесиите на съответната държава 
осигуряват прозрачност съгласно 
международните норми в тази област и 
не допускат неравнопоставено 
третиране на съюзните икономически 
оператори, стоки и услуги;

Or. fr

Обосновка

Става дума за включване в приложното поле на параграфа на регулаторните мерки, 
свързани с обществените поръчки/концесиите, които надхвърлят законодателните 
разпоредби и които трябва да бъдат взети предвид от Комисията в нейния анализ за 
„липса на значителна степен на взаимност“.

Изменение 100
Филип Жювен, Нора Бера, Констанс Льо Грип

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5 – буква аа) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) до каква степен 
законодателството или 
регулаторните мерки на 
съответната държава, различни от 
споменатите в буква а) от 
настоящия параграф, предвиждат 
или водят до липса на прозрачност 
или до неравнопоставено третиране 
на съюзните икономически 
оператори, стоки и услуги;

Or. fr

Обосновка

Става дума за включване и на законодателството или регулаторните мерки, които не
са конкретно свързани с обществените поръчки/концесиите, но могат да предвиждат 
дискриминационни клаузи или да водят до неравнопоставено третиране на съюзните 
икономически оператори, стоки и услуги.

Изменение 101
Мортен Льокегор

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) до каква степен публичните органи 
и/или отделните възложители 
поддържат или възприемат спрямо 
съюзните икономически оператори, 
стоки и услуги практики на 
неравнопоставено третиране.

заличава се

Or. en

Изменение 102
Марк Тарабела, Серджо Гаетано Коферати, Барбара Вайлер
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) когато се преценява дали е налице 
доказателство за сериозни и 
повтарящи се нарушения в областта 
на основните права на работниците, 
в областта на социалното и 
трудовото право, установени от 
законодателството на Съюза, 
националното законодателство, 
колективните договори, както и от 
разпоредбите на международното 
екологично, социално или трудово 
право, изброени в приложение XI към 
Директивата относно обществените 
поръчки, включително Конвенция 
№ 94 на МОТ, Комисията проучва 
следните аспекти:
i) до каква степен законите и 
практиките в съответната държава 
осигуряват спазването на основните 
права на работниците в областта на 
социалното и трудовото право, 
установени от законодателството на 
Съюза, националното 
законодателство, колективните 
договори, както и от разпоредбите на 
международното екологично, 
социално или трудово право, изброени 
в приложение XI към Директивата 
относно обществените поръчки, 
включително Конвенция № 94 на 
МОТ;
ii) до каква степен публичните органи 
и/или отделните възложители 
поддържат или възприемат социални 
дъмпингови практики спрямо 
съответните стоки и услуги.

Or. en
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Изменение 103
Мортен Льокегор

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Преди да вземе решение по 
параграф 3, Комисията изслушва 
засегнатите оференти.

заличава се

Or. en

Изменение 104
Мортен Льокегор

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Възлагащите органи и 
възложителите, които са 
отстранили от процедура по 
възлагане на поръчка определени 
оферти съгласно параграф 1, 
посочват това в обявлението за 
възложена поръчка, което публикуват 
съгласно член 35 от Директива 
2004/18/ЕО, член 42 от Директива 
2004/17/ЕО или член 27 от 
Директивата за възлагане на договори 
за концесия. Комисията приема 
актове за изпълнение за установяване 
на стандартните формуляри за 
обявленията за възложени поръчки. 
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
консултиране, посочена в член 17, 
параграф 3.

заличава се

Or. en
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Изменение 105
Мортен Льокегор

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Параграф 1 не се прилага, когато 
Комисията е приела акт за 
изпълнение за осигуряване на временен 
достъп за стоките и услугите от 
държава, която е в процес на 
преговори по същество със Съюза 
съгласно член 9, параграф 4.

заличава се

Or. en

Изменение 106
Ема Маккларкин, Андреас Шваб

Предложение за регламент
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7 заличава се
Оферти с необичайно ниска цена
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 
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стойност на стоките или услугите, 
той информира за това другите 
оференти в писмен вид, като посочва 
причините за необичайно ниската 
предложена цена или разходи.
Възлагащият орган или 
възложителят може да не оповести 
определени сведения, ако 
оповестяването им би 
възпрепятствало правоприлагането, 
ако по друг начин противоречи на 
обществения интерес, ако би увредило 
законните търговски интереси на 
икономическите оператори —
публични или частни, или ако може 
да засегне лоялната конкуренция 
между тях.

Or. en

Обосновка

Това налага прекомерна административна тежест за възлагащите органи. Те ще 
бъдат задължени да се запознаят със сложните правила за произход, текущото 
Споразумение за държавните поръчки и двустранния обхват, за да установят дали 
дадена оферта с ниска цена отговаря на изискванията. В случай че се изисква 
уведомяване, това също ще доведе до забавяне на процедурите за възлагане на 
поръчки.

Изменение 107
Рафаеле Балдасаре

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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, 

1. За оферти за стоки и/или услуги с 
произход извън Съюза, по които
стойността на необхванатите от 
международни задължения стоки и/или 
услуги надхвърля 50 % от общата 
стойност на стоките или услугите, 
възлагащите органи или 
възложителите изискват от 
икономическите оператори да 
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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.

разяснят обявената от тях цена, 
когато:

а) цената или начислените разходи са 
с най-малко 20 % по-ниски от 
средната цена или разходи на 
останалите оферти; или
б) цената или начислените разходи са 
с най-малко 20 % по-ниски от цената 
или разходите на втората оферта с 
най-ниска цена.
2. Искането на разяснения съгласно 
параграф 1 е свързано, когато е 
приложимо, със следните аспекти:
а) ефективността на строителния 
метод;
б) производствения процес или 
предоставяните услуги;
в) техническите договорености;
г) автентичността на 
строителството, доставките или 
услугите;
д) съответствието със 
законодателството на ЕС;
е) държавните помощи, получени от 
оферента през последните 3 години.
3. Когато е установена оферта с 
необичайно ниска цена съгласно 
параграф 1, без да се засяга искането 
за разяснения, възлагащият орган или 
възложителят информира за това 
другите оференти в писмен вид.

4. Възлагащият орган или 
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възложителят проверява 
предоставената информация, като 
предварително се консултира с 
оферента.
5. Възлагащият орган или 
възложителят отхвърля офертата с 
необичайно ниска цена, когато 
предоставеното доказателство не 
оправдава ниското равнище на
предложената цена или разходи.

Or. en

Изменение 108
Барбара Вайлер

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

Когато съгласно член 69 от Директивата 
относно обществените поръчки 
(COM(2011)0896) или член 79 от 
Директивата относно възлагането на 
обществени поръчки от възложители, 
извършващи дейност във
водоснабдяването, енергетиката, 
транспорта и пощенските услуги 
(COM(2011)0895) възлагащият орган 
или възложителят възнамерява да 
приеме 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.

Or. en
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Изменение 109
Марк Тарабела, Серджо Гаетано Коферати

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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. 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 изисква от 
икономическите оператори да 
разяснят предложената в офертата 
цена или разходи, когато стойността 
по офертите изглежда необичайно 
ниска спрямо строителството, 
доставките или услугите.

2. Разясненията по параграф 1 могат 
по-конкретно да се отнасят до:
а) ефективността на строителния 
метод, производствения процес или 
предоставяните услуги;
б) избраните технически решения или 
наличието на изключително 
благоприятни условия за оферента за 
изпълнение на строителството или 
за доставката на стоки или 
предоставянето на услуги;
в) автентичността на 
строителството, доставките или 
услугите, предлагани от оферента;
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г) спазването на изискванията, 
посочени в член 6, параграф 1а (нов);
га) спазването на изискванията, 
посочени в член 71 от Директивата 
относно обществените поръчки или 
член 81 от Директивата относно 
възлагането на обществени поръчки 
от възложители, извършващи 
дейност във водоснабдяването, 
енергетиката, транспорта и 
пощенските услуги;
д) възможността оферентът да 
получи държавна помощ.
След като е проверил разясненията на 
оферента, за да приеме 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.

3. Възлагащият орган проверява 
предоставената информация, като се 
консултира с оферента. Той може да 
отхвърли офертата само ако 
представените доказателства не 
дават задоволително обяснение за 
предложените ниски равнища на 
цените или разходите, като се 
отчитат елементите по параграф 2.
Възлагащите органи отхвърлят 
офертата, когато са установили, че 
нейната стойност е необичайно 
ниска, защото не изпълнява 
приложимите задължения, посочени 
в член 6, параграф 1а (нов).
4. Когато възлагащ орган установи, че 
една оферта е с необичайно ниска 
стойност, защото оферентът е 
получил държавна помощ, офертата 
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може да бъде отхвърлена само на 
това основание единствено след 
консултация с оферента, когато 
последният не може да докаже в 
достатъчен срок, определен от 
възлагащия орган, че въпросната 
помощ е съвместима с вътрешния 
пазар по смисъла на член 107 от 
Договора.
5. При поискване държавите членки 
предоставят на други държави членки 
по линия на административното 
сътрудничество цялата информация, 
с която разполагат, като закони, 
разпоредби, общо приложими 
колективни споразумения или 
национални технически стандарти, и 
която има отношение към 
доказателствения материал и 
документацията, представени във 
връзка с данните, посочени в 
параграф 2.

Or. en

Изменение 110
Барбара Вайлер

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи изискват от 
икономическите оператори да 
разяснят предложената в офертата 
цена или разходи, когато стойността 
на офертите изглежда необичайно 
ниска спрямо строителството, 
доставките или услугите.

Or. en
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Изменение 111
Барбара Вайлер

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обясненията по параграф 1а (нов) 
могат по-конкретно да се отнасят 
до:
а) ефективността на строителния 
метод, производствения процес или 
на предоставените услуги;
б) избраните технически решения или 
наличието на изключително 
благоприятни условия за оферента за 
изпълнение на строителството или 
за доставката на стоки или 
предоставянето на услуги;
в) автентичността на 
строителството, доставките или 
услугите, предлагани от оферента;
г) спазването на приложимите 
задължения в областта на 
екологичното, социалното и 
трудовото право, установени от 
законодателството на Съюза, 
националното законодателство, 
колективните договори, както и от 
разпоредбите на международното 
екологично, социално или трудово 
право, изброени в приложение XI към 
Директивата относно обществените 
поръчки (COM(2011)0896), или —
където това не е приложимо – други 
разпоредби, осигуряващи 
еквивалентно равнище на защита;
д) спазването от подизпълнителите 
на задълженията, посочени в 
параграф 1а (нов), буква г); с цел да се 
избегнат нарушения на тези 
задължения, държавите членки и 
възлагащите органи могат да 
предприемат подходящи мерки;
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е) възможността оферентът да 
получи държавна помощ.

Or. en

Изменение 112
Барбара Вайлер, Марк Тарабела

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащият орган проверява 
предоставената информация, като се 
консултира с оферента. Той може да 
отхвърли офертата, единствено 
когато представените доказателства 
не дават задоволително обяснение за 
предложените ниски равнища на 
цените или разходите, като се 
отчитат елементите, посочени в 
параграф 1б (нов).
Възлагащите органи отхвърлят 
офертата, когато са установили, че 
нейната стойност е необичайно 
ниска, защото не изпълнява 
приложимите задължения, посочени 
в параграф 1б (нов), букви г) и д).
Спазването на задълженията, 
посочени в параграф 1б (нов), букви г)
и д), от подизпълнителите се 
гарантира чрез подходящи действия 
от страна на компетентните 
национални органи, действащи в 
обхвата на своята отговорност и 
компетентност.

Or. en

Изменение 113
Барбара Вайлер, Марк Тарабела
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Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато възлагащ орган установи, че 
една оферта е с необичайно ниска 
стойност, защото оферентът е 
получил държавна помощ, офертата 
може да бъде отхвърлена само на 
това основание единствено след 
консултация с оферента, когато 
последният не може да докаже в 
достатъчен срок, определен от 
възлагащия орган, че въпросната 
помощ е съвместима с вътрешния 
пазар по смисъла на член 107 от 
Договора.

Or. en

Изменение 114
Барбара Вайлер

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При поискване държавите членки 
предоставят на други държави членки 
по линия на административното 
сътрудничество цялата информация, 
с която разполагат, като закони, 
разпоредби, общо приложими 
колективни споразумения или 
национални технически стандарти, и 
която има отношение към 
доказателствата и документацията, 
представени във връзка с данните, 
посочени в параграф 1б (нов).

Or. en
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Изменение 115
Рафаеле Балдасаре

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащият орган или 
възложителят може да не оповести 
определени сведения, ако 
оповестяването им би 
възпрепятствало правоприлагането, 
ако по друг начин противоречи на 
обществения интерес, ако би увредило 
законните търговски интереси на 
икономическите оператори —
публични или частни, или ако може 
да засегне лоялната конкуренция 
между тях.

заличава се

Or. en

Изменение 116
Мортен Льокегор

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай че проверка за определяне на 
средното равнище установи, че 
дадена оферта е с необичайно ниска 
цена, възлагащите органи проучват 
офертата като изискват от 
икономическия оператор да 
предостави допълнителна 
информация, за да разясни цената или 
разходите в офертата.

Or. en
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Изменение 117
Мортен Льокегор

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащият орган проверява 
предоставената от оферента 
информация и е длъжен да отхвърли 
офертата, ако проучването на 
офертата с необичайно ниска 
стойност не оправдава ниското 
равнище на предложената цена или 
разходи.

Or. en

Изменение 118
Ема Маккларкин

Предложение за регламент
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8 заличава се
Проучване във връзка с достъпа на 
съюзните икономически оператори, 
стоки и услуги до пазарите на 
обществени поръчки в трети 
държави
1. Когато Комисията смята, че това 
е в интерес на Съюза, тя може по
всяко време по своя инициатива или 
при искане от заинтересовани лица 
или държава членка да започне 
външно проучване на 
предполагаемите ограничителни 
мерки, прилагани от трета държава 
при възлагането на поръчки.
По-конкретно, Комисията взема 
предвид дали са били одобрени 
планирани отстранявания съгласно 
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член 6, параграф 3 от настоящия 
регламент.
Ако бъде започнато проучване, 
Комисията публикува обявление в 
Официален вестник на Европейския 
съюз, с което приканва 
заинтересованите лица и държавите 
членки да предоставят на Комисията 
цялата значима информация в 
определен срок.
2. Проучването по параграф 1 се 
извършва въз основа на критериите 
по член 6.
3. Комисията преценява дали 
съответната трета държава 
поддържа ограничителни мерки при 
възлагането на поръчки въз основа на 
информацията, предоставена от 
заинтересованите лица и държавите 
членки, и/или доказателствата, 
събрани от Комисията при 
проучването ѝ, а заключението 
трябва да бъде направено в срок от 
девет месеца от започването на 
проучването. В определени случаи с 
надлежно обосновани мотиви този 
срок може да бъде удължен с три 
месеца.
4. Когато в резултат на външното 
проучване Комисията заключи, че 
съответната трета държава не 
поддържа предполагаемите 
ограничителни мерки при 
възлагането на поръчки, Комисията 
приема решение за приключване на 
проучването. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 17, 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

Този член е свързан с проучването, което се изисква преди централизирано 
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приключване, обхванато от член 10, който съответно също следва да се заличи, тъй 
като е излишен.

Изменение 119
Мортен Льокегор

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако бъде започнато проучване, 
Комисията публикува обявление в 
Официален вестник на Европейския 
съюз , с което приканва 
заинтересованите лица и държавите 
членки да предоставят на Комисията 
цялата значима информация в 
определен срок.

Ако бъде започнато проучване, 
Комисията публикува обявление в 
Официален вестник на Европейския 
съюз, с което приканва 
заинтересованите лица и държавите 
членки да предоставят на Комисията 
цялата значима информация в рамките 
на три месеца.

Or. en

Изменение 120
Мортен Льокегор

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията преценява дали 
съответната трета държава поддържа 
ограничителни мерки при възлагането 
на поръчки въз основа на 
информацията, предоставена от 
заинтересованите лица и държавите 
членки, и/или доказателствата, събрани 
от Комисията при проучването ѝ, а 
заключението трябва да бъде направено 
в срок от девет месеца от започването 
на проучването. В определени случаи с 
надлежно обосновани мотиви този срок 
може да бъде удължен с три месеца.

3. Комисията преценява дали 
съответната трета държава поддържа 
ограничителни мерки при възлагането 
на поръчки въз основа на 
информацията, предоставена от 
заинтересованите лица и държавите 
членки, и/или доказателствата, събрани 
от Комисията при проучването ѝ, а 
заключението трябва да бъде направено 
в срок от шест месеца от започването 
на проучването. В определени случаи с 
надлежно обосновани мотиви този срок 
може да бъде удължен с три месеца.
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Or. en

Изменение 121
Ема Маккларкин

Предложение за регламент
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

 [...] заличава се

Or. en

Обосновка

Тази процедура за консултации е излишна, в случай че член 10 бъде заличен.

Изменение 122
Ема Маккларкин

Предложение за регламент
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10 заличава се
Приемане на мерки за ограничаване на 
достъпа на необхванати от 
международни задължения стоки и 
услуги до пазара на обществени 
поръчки на ЕС
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 
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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.
2. Приеманите съгласно параграф 1 
мерки може да бъдат под следните 
форми:
а) 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
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.
3. Приеманите съгласно параграф 1 
мерки може да бъдат ограничени по-
конкретно до:
а) обществените поръчки от страна 
на определени категории възлагащи 
органи или възложители;
б) обществените поръчки за 
определени категории стоки или 
услуги;
в) обществените поръчки, които 
надвишават определени граници или 
са в рамките им.

Or. en
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Обосновка

Централизираното приключване ще изисква държавите членки да приключат 
договори с изпълнители на доставки от трети държави, което може да доведе до 
повишаване на разходите за възлагащите органи: подкопавайки принципите на 
икономическа изгодност. Няма доказателства, че тези приключвания ще окажат 
въздействие върху достъпа. Съществува реален риск, че в действителност те биха 
могли да доведат до ответни действия. Това ще повлияе отрицателно и на вътрешния 
пазар, както е посочено в член 6, и ще създаде значителна административна тежест 
за възлагащите органи.

Изменение 123
Мортен Льокегор

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 
равнопоставеност 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.

Or. en

Изменение 124
Бернадет Верньо, Серджо Гаетано Коферати
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Предложение за регламент
Член 20 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отмяна Отношение към 
Директива 2004/17/ЕО

Or. en

Изменение 125
Марк Тарабела

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членове 58 и 59 от Директива 
2004/17/ЕО се отменят от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент.

От датата на влизане в сила на 
настоящия регламент и съгласно 
член 15 от него Комисията си запазва 
правото чрез делегирани актове да 
отмени членове 58 и 59 от 
Директива 2004/17/ЕО.

Or. en

Изменение 126
Филип Жювен, Робер Рошфор, Франк Енгел, Нора Бера, Констанс Льо Грип

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членове 58 и 59 от 
Директива 2004/17/ЕО се отменят от 
датата на влизане в сила на настоящия 
регламент.

Комисията извършва оценка на това 
дали членове 58 и 59 от 
Директива 2004/17/ЕО трябва да се 
запазят. Предвид заключенията от 
тази оценка, Комисията представя 
законодателно предложение за 
отмяна на тези членове от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент.
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Or. en

Обосновка

Articles 58 and 59 of Directive 2004/17/EC (Utilities Directive) have been maintained by the 
European Parliament in the revised proposal for the Utilities Directive, given that the 
outcome of the negotiations on this Regulation is still unclear. To avoid any legal vacuum, 
there should not be an automatic repeal of those articles. The EC should be empowered to 
make an assessment to check whether if it is relevant to repeal those articles. Such decision 
will be taken depending on this assessment. A decision to repeal articles of another legislative 
text does not seem to be possible with the notion of delegated acts as defined in article 290 of 
the Treaty on the Functioning of the EU, as delegated acts should only refer to non-essential 
parts of a legislative text and concern modifications to be made on the legislative text being 
examined, not on another legislative text (cross-reference). The EP has to be associated with 
this decision. Therefore if legally speaking the use of delegated acts is not possible, the repeal 
of articles 58 and 59 should be made via a legislative proposal.

Изменение 127
Бернадет Верньо, Серджо Гаетано Коферати

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членове 58 и 59 от 
Директива 2004/17/ЕО се отменят от 
датата на влизане в сила на 
настоящия регламент.

Ако някоя от разпоредбите на 
настоящия регламент се припокрива 
с [членове 58 и 59 от 
Директива 2004/17/ЕО] по отношение 
на възлагането на дадена поръчка, 
разпоредбите на настоящия регламент 
имат предимство и се прилагат по 
отношение на въпросната поръчка.

Or. en

Обосновка

Целта на този нов регламент е да се даде възможност за прилагане на реципрочни 
мерки в случай на повтарящи се и некоригирани нарушения на ангажиментите за 
достъп до пазара. Директива 2004/17/ЕО относно координиране на процедурите за 
възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във 
водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги вече предвижда 
предприемането на подобни мерки. За да се осигури съгласуваност и ефективност, 
новият регламент следва заменя настоящите разпоредби в Директивата относно 
обществените поръчки, единствено ако те се припокриват.
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