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Контекст

Това предложение за регламент беше представено от Европейската комисия на 21 март 
2012 г.  Целта му е да се подобри достъпът на европейските предприятия до пазарите на 
обществени поръчки в трети страни.  Допълнителна информация относно контекста на 
регламента може да бъде намерена в обяснителния меморандум към предложението за 
регламент (СOM (2012)0124)1.

Комисията заявява, че успоредно с това предложение се опитва да подобри достъпа в 
рамките на СТО и Споразумението за обществените поръчки.

Някои от въпросите, които бяха повдигнати през последните седмици:

1. Колко отворени са всъщност пазарите на обществени поръчки в ЕС в 
сравнение с тези на нашите търговски партньори?
Според докладчика нито Комисията, нито оценката на въздействието  
предоставят задоволителен отговор на този въпрос. Окончателна оценка по тази 
точка не беше постигната и по време на консултациите. Ето защо докладчикът, 
след разговор с координаторите и докладчиците в сянка, помоли 
парламентарния отдел за оценка на въздействието (IMPA) наред с другото да 
проучи този въпрос още веднъж. Резултатите от тази нова оценка се очакват 
през юни и може да бъдат включени в проектодоклада.

2. Съществуват ли вече възможности доставчици на определени стоки и 
услуги да бъдат изключени от пазара на обществени поръчки?
В допълнение към съществуващите разпоредби по член 58 и член 59 от 
Директива 2004/17/ЕО, много държави членки разполагат с национални или 
регионални разпоредби. За да се избегне изкривяване на вътрешния пазар и 
същевременно да се гарантира постигането на ефекта на лоста чрез една обща 
търговска политика на ЕС, докладчикът счита, че тези разпоредби следва да 
бъдат отменени с влизането в сила на този регламент.
Предложение: Развиване на идеите от съображение 18 в следващите членове.

3. Ще помогне ли регламентът наистина за отварянето на пазара или става 
въпрос за протекционизъм?
Докладчикът счита, че както оценката на въздействието на Комисията, така и 
разискванията в комисия, консултациите и проведените различни разговори не 
дадоха добре обоснован отговор на този въпрос. Да се отхвърли поради това 
целият регламент обаче също би било необосновано. В уводната част на 
предложението за регламент Комисията споменава клауза за преразглеждане, 
която обаче не може да бъде намерена в останалата част от текста. Една клауза 
за преразглеждане би дала възможност за оценка на въздействие на регламента 
след неговото приемане и съответно за изменението му.
Предложение: Освен изискванията за докладване съгласно член 19, да се 
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включи клауза за преразглеждане, според която Комисията, при представянето 
на втория доклад да представи и предложение за изменение на регламента или 
обосновка на това защо счита, че не са необходими никакви изменения. Ако 
Комисията не изпълни това задължение регламентът престава да действа след 
втората календарна година след представянето на втория доклад.

4. Как да гарантираме, че не нанасяме вреди на развиващите се държави?
В разговори с колеги и неправителствени организации, рискът този регламент да 
навреди на развиващите се държави беше споменат като един вид „съпътваща 
щета“, тъй като поради икономическото си положение някои развиващи се 
държави все още не са в състояние да отворят пазарите си.
Предложение: В допълнение към държавите, предложени от Комисията (най-
слабо развитите държави) по отношение на които съгласно член 4,  втората 
алинея, не се прилагат ограничителни мерки, докладчикът предлага по-
нататъшно диверсифициране, основано на критерия, посочен в член 4, параграф 
1 (1) на новия регламент за прилагане на схема от общи тарифни преференции 
(Регламент № 978/2012).

5. Води ли наистина член 6 до ефекта на лоста в международните преговори 
относно търговската политика?
Този член привлече най-много критика през последните месеци, вкл.
- Постига ли се с този член наистина ефекта на лоста?
- Какво става, когато някои възложители искат отстраняване на определени 

стоки и услуги, а други не?
- Трябва ли одобрението от Комисията на отстраняване съгласно член 6  

автоматично да задейства процедура по член 8 и член 10, за да се гарантира 
последователност?

- Трябва ли възможното прилагане на този член от възлагащ орган 
задължително винаги да се споменава още в поканата за подаване на 
оферти?

- Може ли този член да доведе до по-нататъшно бюрократизиране на процеса 
на възлагане на обществени поръчки?

Предложение: Този член да се запази, но да се гарантира, че прилагането му не 
води до фрагментиране на вътрешния пазар, а наистина до провеждането на
търговска политика на Съюза и че се постига ефектът на лоста: възлагащите 
органи могат да се позовават на този член при откриване процедура по член 8 и 
по член 10.

6. Какво правим, когато възлагащите органи искат да се възползват от 
изключенията съгласно член 13?
Докладчикът счита, че по принцип „клаузата за тежест“ („hardship clause“) на 
член 13 има смисъл.  Но възлагащите органи не следва да могат  да заобикалят 
прилагането на този регламент като използват изключенията: трябва да се 
гарантира обща търговска политика, както и действащ ефект на лоста.
Предложение: Въвеждане на механизъм, чрез който Комисията да може да 
откаже прилагането на  клаузата за изключение на възлагащ орган.



PE510.674v01-00 4/4 DT\935417BG.doc

BG

7. Какви възможности трябва да получи Комисията за издаване на 
делегирани актове?
По предложение на докладчика и след консултации с докладчиците в сянка 
координаторите решиха по тази тема да поискат становището на правната 
служба на Парламента.  Становището ѝ се очаква през следващите седмици.
Предложение: Евентуална промяна на предложението на Комисията въз основа 
на предложението на правната служба на Парламента.


