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КРАТКА ОБОСНОВКА

Цел на предложението

През март 2012 г. Европейската комисия прие настоящото предложение за регламент, 
което представлява първи опит за определяне на цялостна външна политика в областта 
на обществените поръчки за Европейския съюз. 

От правна гледна точка, основната цел на предложението е да осигури по-силни 
средства за въздействие от страна на Европейския съюз в международните търговски 
преговори, с оглед на постигането на по-добри възможности за достъп до пазара за 
европейските икономически оператори до пазарите на обществени поръчки на трети 
държави. От политическа гледна точка, това е решаваща възможност за Европейския 
съюз да изрази решимостта си да гарантира равно третиране, а оттам и 
равнопоставеност в една област, в която интересите му са по-големи и разностранни 
отколкото интересите на всеки друг участник в световната търговия днес. 

Това е послание от изключително значение, особено на фона на икономическата криза, 
по време на която Европейският съюз постоянно се съпротивляваше срещу приемането 
на протекционистки мерки, както и срещу всяко отмятане от международните си 
задължения. В съответствие с този подход, настоящото предложение посочва 
очевидното: ЕС действително е изправен през все по-голяма и силна конкуренция, 
понякога дори нелоялна, от страна на своите търговски партньори; вместо да затвори 
своя пазар на обществени поръчки за чуждестранните оператори, той настоява за равни 
възможности за достъп до пазара за своите оператори и стоки в чужбина. 

Настоящото предложение за регламент предвижда поредица от механизми, 
включително консултации със съответните държави членки, които дават възможност за 
отстраняване на проблемите с ограничителните практики при възлагането на поръчки. 
Само когато тези механизми не успеят да разрешат проблема, започват да действат 
ограничителните мерки, предвидени в настоящото предложение.

Аспекти на вътрешния пазар

До момента възлагащите органи не разполагат с ясна нормативна уредба, за да могат да 
прилагат международните задължения на Европейския съюз в областта на 
обществените поръчки. Настоящото предложение ще промени фрагментирания подход, 
следван от отделните държави членки, при който се вземат индивидуални решения за 
блокиране на достъпа на стоки и услуги от трети държави до националния пазар на 
обществени поръчки. Вместо това централизираната система ще гарантира еднакво 
третиране на стоките и услугите от трети държави.

На комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите бяха отредени много 
малко компетенции в разработването на настоящия регламент. Поради това настоящото 
становище е ограничено предимно до несъществени разпоредби.
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По-конкретно, членовете, които са от изключителната компетентност на комисията по 
вътрешния пазар и защита на потребителите, са следните:

Член 6, параграф 7 – Оправомощаване на възлагащите органи и възложителите да 
отстраняват необхванати от международни задължения стоки и услуги:
публикуване на отстранените оферти и установяване на стандартните формуляри за 
обявленията за поръчки.

Член 17, параграф 3 – Процедура на комитета: - компетентност на Консултативния 
комитет в съответствие с Решение 71/306/ЕИО на Съвета 

Член 20 – Отмяна: отмяна на членове 58 и 59 от Директива 2004/17/ЕО  

Членовете, които са от споделената компетентност на комисията по вътрешния пазар и 
защита на потребителите и комисията по международна търговия, са следните:

Член 2: Определения
Член 7: Оферти с необичайно ниска цена
Член 17, параграф 1: Процедура на комитета
Член 18: Поверителност
Член 19: Представяне на доклади

Позиция на докладчика

Наред с другото, докладчикът предлага редица изменения относно определенията в 
член 2. Тези изменения целят да приведат определенията в настоящото предложение в 
съответствие с определенията, които бяха договорени с комисията по вътрешния пазар 
и защита на потребителите в позицията ѝ преди преговорите по общата директива 
относно обществените поръчки (A7-0007/2013).

Освен това докладчикът предлага да се предвиди повече правна яснота и сигурност по 
отношение на член 7, параграф 1 и свързаното с него съображение 19 относно 
възможността на другите оференти да предоставят допълнителна информация в случай 
на планирано приемане на оферта с необичайно ниска цена. 

И накрая, докладчикът препоръчва задължението за представяне на първия доклад от 
Комисията да се обвърже с бъдещата дата на влизане в сила на настоящия регламент, 
вместо да се посочва точна, но вероятно твърде ранна или твърде късна дата (1 януари 
2017 г.), както е предвидено в предложението на Комисията.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по международна търговия да включи в доклада си следните изменения:
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Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) С оглед на цялостната политика на 
Съюза по отношение на най-слабо 
развитите държави, уредена в Регламент 
(ЕО) № 732/2008 на Съвета от 22 юли 
2008 година за прилагане на схема от 
общи тарифни преференции от 1 януари 
2009 г. и в други актове, е
целесъобразно стоките и услугите от 
тези държави да бъдат приравнени на 
съюзните стоки и услуги.

(26) С оглед на цялостната политика на 
Съюза по отношение на най-слабо 
развитите държави, уредена в Регламент 
(ЕО) № 732/2008 на Съвета от 22 юли 
2008 година за прилагане на схема от 
общи тарифни преференции от 1 януари 
2009 г. и в други актове, е 
целесъобразно стоките и услугите от 
тези държави да бъдат приравнени на 
съюзните стоки и услуги, за да се 
осигурят необходимите икономически 
възможности за по-добра интеграция 
на техните пазари в световната 
икономика.

Or. en
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Изменение 3
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) „изпълнител на доставки“ е всяко 
физическо или юридическо лице, 
което предлага стоки на пазара;

заличава се

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с позицията на комисията в преговорите по
Директивата относно обществените поръчки.

Изменение 4
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a a) „икономически оператор“ е всяко 
физическо или юридическо лице или 
публичен субект или група от такива 
лица и/или субекти, което предлага на 
пазара изпълнение на строителство 
и/или строеж, доставка на стоки или 
предоставяне на услуги;

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с позицията на комисията в преговорите по 
Директивата относно обществените поръчки.

Изменение 5
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „изпълнител на услуги“ е всяко 
физическо или юридическо лице, 
което предлага на пазара 
изпълнението на строителство или 
строеж или на услуги;

заличава се

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с позицията на комисията в преговорите по 
Директивата относно обществените поръчки.

Изменение 6
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б a) „оферент“ е икономически 
оператор, който е представил 
оферта;

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с позицията на комисията в преговорите по 
Директивата относно обществените поръчки.

Изменение 7
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) терминът „икономически 
оператор“ отразява едновременно 
понятията изпълнител на доставки и 
изпълнител на услуги;

заличава се

Or. en
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Обосновка

Привеждане в съответствие с позицията на комисията в преговорите по 
Директивата относно обществените поръчки.

Изменение 8
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „оферент“ е икономически 
оператор, който е представил 
оферта;

заличава се

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с позицията на комисията в преговорите по 
Директивата относно обществените поръчки.

Изменение 9
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Произходът на дадена услуга се 
определя въз основа на произхода на 
физическото или юридическото лице, 
което я предоставя. Смята се, че 
произходът на изпълнителя на
услугата е:

Произходът на дадена услуга се 
определя въз основа на произхода на 
физическото или юридическото лице, 
което я предоставя. Смята се, че 
произходът на предоставящия услугата
икономически оператор е:

Or. en

Обосновка

Промяната е необходима поради промените в член 2 (определения).

Изменение 10
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 7
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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.

7. Възлагащите органи и възложителите, 
които са отстранили от процедура по 
възлагане на поръчка определени
оферти съгласно параграф 1, посочват 
това, включително причините за 
отстраняването, 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.

Or. en

Изменение 11
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 

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 
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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.

информира за това другите оференти в 
писмен вид, като посочва причините за 
необичайно ниската предложена цена 
или разходи, дадени от съответния 
оферент.

След като бъдат информирани от 
възлагащия орган или възложителя за 
намерението му да приеме оферта с 
необичайно ниска цена, другите 
оференти имат възможността да 
предоставят съответната 
информация на възлагащия орган или 
възложителя в рамките на разумен 
срок, за да може той да вземе решение 
относно приемането при пълно 
познаване на потенциалните 
фактори, които биха могли да 
окажат влияние върху оценката на 
необичайно ниската предложена цена 
или разходи. 

Or. en

Обосновка

В члена следва да се поясни, че другите оференти, които са били информирани за 
намерението на възлагащия орган/възложителя да приеме оферта с необичайно ниска 
цена, имат възможността да предоставят повече информация с цел да се гарантира, 
че решението за приемане се взема по възможно най-информирания начин.

Изменение 12
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Нито Комисията, нито Съветът, 
нито Европейският парламент, нито 
държавите членки, нито техните 
служители имат право да разкриват 
поверителна информация, получена 
съгласно настоящия регламент, без 
изрично разрешение от 
предоставилото информацията лице.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Този параграф се заменя от новия член 18, параграф 4 а (нов).

Изменение 13
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4 a. Информацията, получена 
съгласно настоящия регламент и 
обявена за поверителна от 
предоставилото информацията лице, 
не се разкрива при никакви 
обстоятелства, освен ако 
предоставилото информацията лице 
не даде изрично разрешение.

Or. en

Изменение 14
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 В срок до 1 януари 2017 г. и най-малко 
веднъж на всеки три години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент Комисията представя на 
Европейския парламент и Съвета доклад 
за прилагането му и за напредъка по 
предприетите съгласно регламента 
международни преговори относно 
достъпа на икономическите оператори 
от ЕС до процедурите по възлагане на 
обществени поръчки в трети държави.
За тази цел по искане на Комисията 
държавите членки ѝ представят 
необходимата информация.

Една година след влизането в сила на 
настоящия регламент и най-малко 
веднъж на всеки три години след това 
Комисията представя на Европейския 
парламент и Съвета доклад за 
прилагането му и за напредъка по 
предприетите съгласно регламента 
международни преговори относно 
достъпа на икономическите оператори 
от ЕС до процедурите по възлагане на 
обществени поръчки в трети държави.
За тази цел по искане на Комисията 
държавите членки ѝ представят 
необходимата информация.

Or. en
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