
PR\1001084BG.doc PE516.711v02-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по международна търговия

2012/0060(COD)

21.8.2013

***I
ПРОЕКТОДОКЛАД
относно предложението за 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
(COM(2012/0124) – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Даниел Каспари

Докладчик по становище (*):

Франк Енгел, комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

(*) Процедура с асоциирани комисии – член 50 от Правилника



PE516.711v02-00 2/38 PR\1001084BG.doc

BG

PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за 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
(COM(2012/0124) – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2012/0124)),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207 от Договора за функционирането 
на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0084/2012),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становищата 
на комисията по заетост и социални въпроси и  на комисията по външни работи 
(A7-0000/2013),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За тази цел правилата за произхода 
следва да бъдат определени така, че 
възлагащите органи и възложителите да 
знаят дали съответните стоки и услуги 
са обхванати от международните 

(11) За тази цел правилата за произхода 
следва да бъдат определени така, че 
възлагащите органи и възложителите да 
знаят дали съответните стоки и услуги 
са обхванати от международните 
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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 
Общността. 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.

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 
Общността. 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. Определянето на 
произхода на услуга следва да се 
извършва в съответствие с 
принципите на Общото споразумение 
на СТО по търговията с услуги 
(ГАТС). Разпоредбите, които 
определят правилата за произход на 
услуги, следва да предотвратяват 
заобикалянето на ограниченията за 
достъп до пазара на обществени 
поръчки на ЕС чрез създаването на 
дружества – пощенски кутии.
Насоките по съображение 9 следва да се 
отнасят до практическото прилагане на 
правилата за произхода.

Or. en

Обосновка

С настоящото изменение докладчикът би искал да подчертае, че е важно да не се 
допусне заобикаляне на ограниченията на пазара чрез дружества – пощенски кутии 
(по-специално по отношение на член 3).
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Изменение 2

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 на стоки и услуги, 
които не са обхванати от 
международните задължения на 
Европейския съюз.

(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 на стоки и услуги, 
които не са обхванати от 
международните задължения на 
Европейския съюз. Това не се отнася 
до процедурите по възлагане на 
поръчки на стоки и услуги с произход 
от държавите от Европейското 
икономическо пространство, както е 
определено от съответните правила 
за произход, както и поръчки на 
стоки и услуги с произход от 
държави, които се ползват от 
уредбата „Всичко освен оръжия“, 
както са изброени в приложение IV 
към Регламент (ЕС) № 978/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета 
за прилагане на схема на общи 
тарифни преференции, както и 
поръчки на стоки и услуги с произход 
от развиващи се държави, считани за 
уязвими поради липсата на 
диверсификация и поради 
недостатъчна интеграция в 
международната система за 
търговия, както е определено в 
приложение VII към Регламент (ЕС) 
№ 978/2012 на Европейския парламент 
и на Съвета за прилагане на схема на 
общи тарифни преференции.

Or. en
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Обосновка

С настоящото изменение докладчикът би желал да уточни кои трети държави не са 
обхванати от приложното поле на настоящия регламент.

Изменение 3

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 взаимност при 
отварянето на пазара между Съюза и 
съответната трета държава, и 
Комисията следва да започне 
проучване, свързано с достъпа на 
икономическите оператори, стоките 
и услугите на ЕС до пазара на 
обществени поръчки на 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.
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Or. en

Обосновка

С настоящото изменение докладчикът би желал да създаде по-тясна връзка между 
процедурите, посочени в член 6 и член 8.

Изменение 4

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. 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. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с разпоредбите, с цел създаване на по-тясна връзка 
между процедурите, посочени в член 6 и член 8.
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Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Ако консултациите със съответната 
държава не доведат до достатъчно 
подобрение на възможностите за 
участие в процедурите за възлагане на 
поръчки за икономическите оператори,
стоките и услугите от ЕС, Комисията 
следва да предприеме целесъобразни 
ограничителни мерки.

(22) Ако консултациите със съответната 
държава не доведат до достатъчно 
подобрение на възможностите за 
участие в процедурите за възлагане на 
поръчки за икономическите оператори, 
стоките и услугите от ЕС в рамките на 
разумен срок или корективните 
мерки, предприети от съответната 
трета държава, не се считат за 
удовлетворителни, Комисията следва 
да предприеме целесъобразни 
ограничителни мерки.

Or. en

Обосновка

С настоящото изменение докладчикът би желал да се избегне безкрайна процедура на 
консултация (привеждане в съответствие на съображението със заличаването на 
член 9, параграф 3, алинея 3).

Изменение 6

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 

(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 
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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.

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, и следва да се 
прилагат за максимален срок от пет 
години.

Or. en

Обосновка

С настоящото изменение докладчикът би желал да ограничи задължителното 
изключване на някои стоки и услуги от трети държави до 5 години.

Изменение 7

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 общата цел на
политиката на Съюза за подпомагане 
на икономическия растеж на 
развиващите се държави и тяхното 
интегриране в световната верига за 
създаване на стойност, която е 
основата за създаването на общата 
система за преференции от страна на 
Съюза, както е изложено в Регламент
(ЕС) № 978/2012 на Европейския 
парламент и на Съвета, е 
целесъобразно стоките и услугите от
най-слабо развитите държави, които 
се възползват от уредбата „Всичко 
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освен оръжия“, както и стоките и 
услугите от развиващите се държави, 
считани за уязвими поради липсата 
на диверсификация и поради 
недостатъчна интеграция в 
международната система за 
търговия, както е определено 
съответно в приложение IV и 
приложение VII към Регламент (ЕС) 
№ 978/2012 на Европейския парламент 
и на Съвета за прилагане на схема на 
общи тарифни преференции, да бъдат 
приравнени на съюзните стоки и услуги.

Or. en

Обосновка

С настоящото изменение докладчикът би желал да се изключат НСРД и 
потенциалните държави бенефициенти по ОСП+ от обхвата на регламента.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Комисията следва да докладва най-
малко веднъж на три години за 
изпълнението на настоящия регламент.

(30) Комисията следва да докладва най-
малко веднъж на три години за 
изпълнението на настоящия регламент. 
В доклада си Комисията следва да 
направи оценка на функционирането 
на регламента, както и на напредъка 
в постигането на взаимност при 
отварянето на пазарите за 
обществени поръчки. Заедно с втория 
доклад относно прилагането на 
настоящия регламент, който се 
представя най-късно шест години 
след влизането в сила на регламента, 
Комисията следва да представи 
предложение за подобряване на 
регламента или да изложи 
причините, поради които счита, че 
не са необходими промени в 
настоящия регламент. В случай че 
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Комисията не представи 
предложение и не посочи причините, 
поради които не са необходими 
промени в настоящия регламент, 
настоящият регламент следва да 
прекрати действието си.

Or. en

Обосновка

С настоящото изменение докладчикът би желал да се въведе клауза за преглед.

Изменение 9

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 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. Държавите 
членки или техните възлагащи 
органи/възложители могат да  
ограничават достъпа на стоки или 
услуги от трети държави до своите 
тръжни процедури единствено чрез 
мерките, предвидени в настоящия 
регламент.

Or. en
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Изменение 10

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;

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 Европейския парламент в преговорите по 
Директивата относно обществените поръчки.

Изменение 11

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

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;

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

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с позицията на Европейския парламент в преговорите по 
Директивата относно обществените поръчки.
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Изменение 12

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

Обосновка

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

Изменение 13

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 Европейския парламент в преговорите по 
Директивата относно обществените поръчки.
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Изменение 14

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.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. de

Обосновка

Лингвистични промени в текста на немски език.

Изменение 15

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

д a) счита се, че „значителна степен 
на взаимност липсва“, когато 
ограничителните мерки в областта 
на обществените поръчки водят до 
тежка и трайна дискриминация за 
икономическите оператори, стоките 
и услугите на Съюза. В такива случаи 
Комисията проучва до каква степен 
законодателството в областта на 
обществените поръчки на 
съответната държава осигурява 
прозрачност съгласно 
международните норми в областта 
на обществените поръчки и не 
допуска дискриминация на 
икономическите оператори, стоките 
и услугите на Съюза, както и до каква 
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степен публичните органи и/или 
отделните възложители поддържат 
или възприемат дискриминационни 
практики спрямо икономическите 
оператори, стоките и услугите на 
Съюза.

Or. en

Изменение 16

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 Регламент (ЕС) 
№ xxxx/yyyy на Европейския 
парламент и на Съвета от … г. относно 
създаване на Митнически кодекс на
Съюза1 x.

__________________ __________________
18 ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.

1 x 2012/0027(COD)

Or. en

Обосновка

Регламентът 2012/0027(COD) относно създаване на Митнически кодекс на Съюза 
(преработен) понастоящем е в процес на завършване и ще отмени и замени Регламент 
(ЕО) № 450/2008 (Модернизиран митнически кодекс), както и Регламент (ЕО) 
№ 2913/1992. Той следва да бъде подложен на гласуване в пленарна сесия през 
септември и следва да влезе в сила от 1.11.2013 г.
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Изменение 17

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

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

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Стоките и услугите с произход от най-
слабо развитите държави по
приложение І към Регламент (ЕО) 
№ 732/2008 се третират като обхванати 
от международни задължения стоки и 
услуги.

Стоките и услугите с произход от най-
слабо развитите държави по
приложение IV към Регламент (ЕС) 
№ 978/2012 или от развиващите се 
държави, считани за уязвими поради 
липсата на диверсификация и поради 
недостатъчна интеграция в 
международната система за 
търговия, както е определено 
съответно в приложение VII към 
Регламент (ЕС) № 978/2012, се 
третират като обхванати от 
международни задължения стоки и 
услуги.

Or. en
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Обосновка

С настоящото изменение докладчикът би желал да се изключат НСРД и 
потенциалните държави бенефициенти по ОСП+ от обхвата на регламента.

Изменение 19

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. Когато Комисията започва външно 
проучване в областта на 
обществените поръчки, както е 
предвидено в член 8, тя, по искане на 
възлагащите органи или възложителите
и след публикуване на известие за 
започването в Официален вестник на 
Европейския съюз, 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.

Or. en

Обосновка

С настоящото изменение докладчикът би желал да създаде по-тясна връзка между 
процедурите, посочени в член 6 и член 8.
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Изменение 20

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г a) по целесъобразност, всякаква 
друга информация, която Комисията 
счита за полезна.

Or. en

Изменение 21

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

Информацията се представя в срок от 
осем календарни дни, който започва да 
тече от първия календарен ден след 
датата на получаване на искането за 
допълнителна информация. Ако в този 
срок Комисията не получи исканата 
информация, срокът по параграф 3 се 
спира, докато Комисията получи 
информацията.

Or. en

Обосновка

Докладчикът би желал да гарантира, че терминът „календарни дни“ се използва 
последователно в предложението вместо многообразното използване на „дни“, 
„календарни дни“ и „работни дни“.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За поръчките по параграф 1 3. За поръчките по параграф 1 
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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.

Комисията приема акт за изпълнение за 
одобряване на планираното 
отстраняване в срок от един месец, 
който започва да тече от първия
календарен 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 един 
месец 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 едномесечния срок или 
на съответния удължен срок Комисията 
не е приела решение за одобряване или 
отхвърляне на отстраняването, се смята, 
че тя е отхвърлила отстраняването.

Or. en

Обосновка

Докладчикът би желал да гарантира, че терминът „календарни дни“ се използва 
последователно в предложението вместо многообразното използване на „дни“, 
„календарни дни“ и „работни дни“. Освен това докладчикът би желал да съкрати 
продължителността на процедурите в целия текст на предложението, за да се 
предоставя по-бързо защита.

Изменение 23

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 

заличава се
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водят до тежка и трайна 
неравнопоставеност за съюзните 
икономически оператори, стоки и 
услуги.

Or. en

Обосновка

Настоящият параграф се заменя с новия член 2, параграф 2, буква д а (нова).

Изменение 24

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

a) 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.

Or. en

Обосновка

Настоящият параграф се заменя с новия член 2, параграф 2, буква д а (нова).
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Изменение 25

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.

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 със Съюза 
съгласно член 9, параграф 4.

Or. en

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

Комисията може по всяко време по своя 
инициатива или при искане от 
заинтересовани лица, възлагащ 
орган/възложител или държава членка 
да започне външно проучване на 
предполагаемите ограничителни мерки 
при възлагането на поръчки.

Or. en
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Изменение 27

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Проучването по параграф 1 се 
извършва въз основа на критериите 
по член 6.

заличава се

Or. en

Изменение 28

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.

Or. en

Обосновка

Докладчикът би желал да съкрати продължителността на процедурите в целия 
текст на предложението, за да се предоставя по-бързо защита.
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Изменение 29

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – алинея 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато корективните мерки, предприети 
от съответната трета държава, бъдат 
отменени, спрени или неправилно 
прилагани, Комисията може:

Когато корективните мерки, предприети 
от съответната трета държава, бъдат 
отменени, спрени или неправилно 
прилагани, Комисията действа 
съгласно член 10, като приема актове 
за изпълнение с цел ограничаване на 
достъпа на стоките и услугите с 
произход от дадена трета държава.

Or. en

Обосновка

С настоящото изменение докладчикът би желал да се избегне безкрайна процедура на 
консултация.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – алинея 3 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) да възобнови или започне отначало 
консултациите със съответната 
трета държава; и/или

заличава се

Or. en

Обосновка

С настоящото изменение докладчикът би желал да се избегне безкрайна процедура на 
консултация.
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Изменение 31

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – алинея 3 – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) да приеме актове за изпълнение 
съгласно член 10, с които да ограничи 
достъпа на стоки и услуги с произход 
от съответната трета държава.

заличава се

Or. en

Обосновка

С настоящото изменение докладчикът би желал да се избегне безкрайна процедура на 
консултация.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато след започването на 
консултациите изглежда, че най-
подходящото средство за прекратяване 
на дадена ограничителна практика при 
възлагането на поръчки е сключването 
на международно споразумение, 
преговорите се извършват съгласно 
разпоредбите на членове 207 и 218 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз. Ако дадена държава 
е в процес на преговори по същество с 
Европейския съюз по въпроса за 
достъпа до пазара в областта на 
обществените поръчки, Комисията може 
да приеме акт за изпълнение, в който да 
предвиди, че стоките и услугите от 
съответната държава не може да бъдат 
отстранявани от процедурите по 
възлагане на поръчки съгласно член 6.

4. Когато след започването на 
консултациите изглежда, че най-
подходящото средство за прекратяване 
на дадена ограничителна практика при 
възлагането на поръчки е сключването 
на международно споразумение, 
преговорите се извършват съгласно 
разпоредбите на членове 207 и 218 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз. Ако дадена държава 
е в процес на преговори с Европейския 
съюз по въпроса за достъпа до пазара в 
областта на обществените поръчки, 
Комисията може да приеме акт за 
изпълнение, в който да предвиди, че 
стоките и услугите от съответната 
държава не може да бъдат отстранявани 
от процедурите по възлагане на поръчки 
съгласно член 6.
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Or. en

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Ако консултациите с трета държава 
не доведат до задоволителни резултати 
в срок от 15 месеца от започването им, 
Комисията ги прекратява и обмисля 
приемането съгласно член 10 на актове 
за изпълнение за ограничаване на 
достъпа на стоките и услугите с 
произход от съответната трета държава.

6. Ако консултациите с трета държава 
не доведат до задоволителни резултати 
в срок от 12 месеца, считано от
календарния ден, на който са 
започнати, Комисията ги прекратява и 
обмисля приемането съгласно член 10 
на актове за изпълнение за ограничаване 
на достъпа на стоките и услугите с 
произход от съответната трета държава.

Or. en

Обосновка

Докладчикът би желал да съкрати продължителността на процедурите в целия 
текст на предложението, за да се предоставя по-бързо защита.

Изменение 34

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 

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 
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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.

ограничаване на достъпа на 
необхванатите от международни 
задължения стоки и услуги с произход 
от съответната трета държава за най-
много пет години. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 17, параграф 2.

Or. en

Обосновка

С настоящото изменение докладчикът би желал да ограничи задължителното 
изключване на някои стоки и услуги от трети държави до 5 години.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако мерките, приети съгласно член 9, 
параграф 4 и член 10 междувременно 
не са били спрени или отменени, 
тяхното действие изтича пет години 
след влизането им в сила.

Or. en

Обосновка

С настоящото изменение докладчикът би желал да ограничи задължителното 
изключване на някои стоки и услуги от трети държави до 5 години.
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Изменение 36

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Възлагащите органи и възложителите 
могат да решат да не прилагат
мерките по член 10 по отношение на 
дадена процедура за възлагане на 
поръчка, ако:

1. Възлагащите органи и възложителите 
могат да поискат от Комисията да не
прилага мерките по член 10 по 
отношение на дадена процедура за 
възлагане на поръчка, ако:

Or. en

Обосновка

Тази промяна е необходима вследствие на по-тясната връзка между член 6 и член 8 и 
съответните промени в тях.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква б) – точка 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1) Ако след изтичане на 15 календарни 
дни Комисията не е приела решение, 
одобряващо или отхвърлящо такова 
искане, последното се счита за 
отхвърлено от Комисията. При 
изключителни обстоятелства този 
срок може да бъде продължен с пет 
календарни дни. 

Or. en

Обосновка

Тази промяна е необходима вследствие на по-тясната връзка между член 6 и член 8 и 
съответните промени в тях.
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Изменение 38

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато възлагащ орган или възложител 
възнамерява да не прилага мерки, 
приети съгласно член 10 или подновени 
съгласно член 11, той посочва това в 
обявлението за поръчката, което 
публикува съгласно член 35 от 
Директива 2004/18/ЕО или член 42 от 
Директива 2004/17/ЕО. Той уведомява 
Комисията в срок от десет 
календарни дни от публикуването на 
обявлението за поръчката.

Когато възлагащ орган или възложител 
възнамерява да не прилага мерки, 
приети съгласно член 10 или подновени 
съгласно член 11, той посочва това в 
обявлението за поръчката, което 
публикува съгласно член 35 от 
Директива 2004/18/ЕО или член 42 от 
Директива 2004/17/ЕО.

Or. en

Обосновка

Тази промяна е необходима вследствие на по-тясната връзка между член 6 и член 8 и 
съответните промени в тях.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Уведомлението се изпраща по 
електронен път чрез стандартен 
формуляр. Комисията приема актове за 
изпълнение, с които установява 
стандартните формуляри за обявленията 
за поръчки и уведомленията съгласно 
процедурата по консултиране, посочена 
в член 17, параграф 3.

Комисията приема актове за 
изпълнение, с които установява 
стандартните формуляри за обявленията 
за поръчки съгласно процедурата по 
консултиране, посочена в член 17, 
параграф 3.

Or. en
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Обосновка

Тази промяна е необходима вследствие на по-тясната връзка между член 6 и член 8 и 
съответните промени в тях.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Уведомлението съдържа следната 
информация:

заличава се

a) наименование и данни за контакт 
на възлагащия орган или 
възложителя;
б) описание на обекта на поръчката;
в) информация за произхода на 
икономическия оператор, стоките 
и/или услугите, които ще бъдат 
допуснати до участие;
г) основанието за решението да не се 
прилагат ограничителните мерки и 
подробно представяне на мотивите за 
прилагане на изключението;
д) всякаква друга информация според 
случая, която възлагащият орган или 
възложителят смята за полезна.

Or. en

Обосновка

Тази промяна е необходима вследствие на по-тясната връзка между член 6 и член 8 и 
съответните промени в тях.
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Изменение 41

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегираните правомощия по член 14 
може да бъдат отменени по всяко време 
от Европейския парламент или Съвета.
С решението за отмяна се прекратяват 
посочените в него делегирани 
правомощия. То поражда действие в
деня след публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна дата, посочена в 
него. То не засяга действителността на 
делегираните актове, които вече са в 
сила.

3. Делегираните правомощия по член 14 
може да бъдат отменени по всяко време 
от Европейския парламент или Съвета.
С решението за отмяна се прекратяват 
посочените в него делегирани 
правомощия. То поражда действие в
календарния ден след публикуването 
му в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна дата, 
посочена в него. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Or. en

Обосновка

Докладчикът би желал да гарантира, че терминът „календарни дни“ се използва 
последователно в предложението вместо многообразното използване на „дни“, 
„календарни дни“ и „работни дни“.

Изменение 42

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.

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 
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За тази цел по искане на Комисията 
държавите членки ѝ представят 
необходимата информация.

държавите членки ѝ представят 
необходимата информация. Когато 
Комисията представи своя втори 
доклад, тя представя също така на 
Европейския парламент и на Съвета 
законодателно предложение за 
изменение на регламента или в 
противен случай посочва причините, 
поради които според нея не са 
необходими промени. Ако Комисията 
не изпълни това задължение, 
регламентът ще прекрати 
действието си, считано от края на 
втората година след представянето 
на втория доклад.

Or. en

Обосновка

С настоящото изменение докладчикът би желал да се въведе клауза за преглед.



PE516.711v02-00 34/38 PR\1001084BG.doc

BG

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

На 21 март 2012 г .  Комисията представи т.нар. Международна инициатива по 
отношение на обществените поръчки: предложение за регламент с цел ограничаване на 
достъпа до пазара на обществени поръчки на ЕС за трети държави, които не 
предоставят взаимен достъп до техните пазари. Целта на Комисията е да се постигне 
известен ефект на лоста в рамките на двустранните търговски преговори с трети 
държави по отварянето на пазарите за обществени поръчки. Съгласно член III:8 от 
Общото споразумение за митата и търговията и член XIII от Общото споразумение за 
търговията с услуги държавните поръчки се изключват от основните многостранни 
договорености на СТО. Редица трети държави не искат да отворят изобщо 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 голям 
брой търговски партньори на ЕС.

В допълнение към текущите търговски преговори с основни търговски партньори (като 
например САЩ, Канада, Япония или Индия) и ангажиментите, поети от 15-те страни 
по Многостранното споразумение относно обществените поръчки1 — които бяха 
преразгледани и очакват одобрение от Съвета и от Парламента — предложеният 
регламент има за цел да допълни настоящите усилия на ЕС за отваряне на пазарите на 
обществени поръчки в трети държави за дружества от ЕС.

Отваряне на пазарите на обществени поръчки 

Изглежда съществува нарастващ дисбаланс между правната отвореност на пазарите на 
обществени поръчки на ЕС, амбициите и интересите на ЕС в тази област, от една 
страна, и от друга страна – ограничителните практики от страна на основните
търговски партньори.

Пазарът на обществени поръчки на ЕС de jure е широко отворен за международна 
конкуренция, което е израз на ангажимента на ЕС за свободна търговия. Според 
Комисията2 делът на ЕС в областта на обществените поръчки се изчислява между 15 и 
20 % от БВП на ЕС, при което 85 % от европейските пазари са отворени за сума в 
размер на 352 милиарда евро, докато 32 % от пазарите на Съединените щати са 
отворени за сума в размер на 178 милиарда евро и 28 % от пазарите на Япония – за сума 
в размер на 27 милиарда евро. Въпреки това някои експерти — както е описано в 
подробната оценка от Парламента на оценката на въздействието на Комисията3 —
                                               
1 Това са Армения, Канада, ЕС по отношение на неговите 28 държави членки, Хонг Конг, Исландия, 
Израел, Япония, Корея, Лихтенщайн, Норвегия, Сингапур, Швейцария, Тайван, САЩ, Нидерландия от 
името на Аруба.
2 Източник: Съобщение за пресата на Европейската комисията: Инициатива за външни обществени 
поръчки — често задавани въпроси, 21 март 2012 г.
3 Източник: Взаимен достъп на трети държави до обществените поръчки в ЕС — подробна оценка от 
Отдела на ЕП за оценка на въздействието на оценката на въздействието на Европейската комисия, юни 
2013 г.
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заявяват, че Комисията може би грешно е изчислила относителната степен на отваряне 
на пазарите на обществени поръчки в ЕС в своята оценка на въздействието на 
предложението. Те заявяват, че акцентът е трябвало да бъде върху отвореността de 
facto, измерена чрез степента на навлизането на пазара. Следва да се отбележи в този 
контекст, че степента на навлизането на пазара зависи от множество фактори, като 
например пазарен размер, езикови бариери, технология (включително специализация), 
други фактори за сравнително предимство оказват влияние върху навлизането на вноса, 
но също така и начинът, по който чуждите дружества участват в пазара на ЕС за 
обществени поръчки, а именно чрез участието на предприятия с чуждестранен контрол 
на пазарите на обществените поръчки. Това е относително високо в ЕС (непряко 
навлизане).
Като цяло пазарите на обществени поръчки представляват силен настъпателен интерес 
на ЕС в търговските преговори с трети държави, тъй като много дружества от ЕС са 
силно конкурентни в различни сектори.

Стана очевидно, че редица трети държави не искат да отворят своите пазари за 
обществени поръчки за дружествата от ЕС. Освен това Комисията стана свидетел на 
увеличаващия се брой протекционистки мерки, предприемани през последните години 
от трети държави, които de facto и de jure ограничават достъпа до пазарите си на 
обществени поръчки. Това включва протекционистични изисквания, като например 
налагане на трансфер на технологии като условие за възлагането на договори за 
обществени поръчки или изисквания за местно съдържание.

Досега ЕС е успял само в ограничена степен да отвори пазарите на обществени поръчки 
посредством търговски споразумения. Споразумението относно обществените поръчки 
(СОП) е подписано само от малко на брой държави — основни държави с бързо 
развиваща се икономика, като например Индия, Бразилия и Китай, не показват голям 
интерес към присъединяване към СОП в близко бъдеще. Въпреки преразглеждането на 
СОП, то все още съдържа различни изключения и не ангажира систематично всички 
равнища на управление. Двустранните споразумения за свободна търговия (ССТ) на ЕС 
с трети държави също често съдържат изключения от достъпа на европейските 
дружества до пазарите на обществени поръчки. Като се има предвид, че пазарите на 
обществени поръчки в ЕС са широко отворени за чуждестранни оференти, се оказа 
трудно за Комисията по време на  търговските преговори да постигне успех по 
отношение на поемането на ангажименти от страна на трети държави в тази област.

Проблем за действие на равнище ЕС?

Възможността да се ограничи достъпът до пазара по отношение на трети държави, 
които не участват в търговски преговори с ЕС, цели да се постигне известен ефект на 
лоста в рамките на търговските преговори с трети държави по отварянето на пазарите 
за обществени поръчки. Това може да бъде осъществено в пълно съответствие с 
правилата на СТО, тъй като обществените поръчки не са обхванати от многостранните 
споразумения на СТО. Тъй като ЕС би имал възможността да затвори временно и 
частично своите пазари на обществени поръчки по отношение на дружествата от трети 
държави, което е прилагане на ограничителни мерки при възлагането на поръчки, 
Комисията счита, че това следва да даде стимул на трети държави да започнат 
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преговори с ЕС по този въпрос.

Достъпът на дружества от трети държави до пазара на обществени поръчки е част от 
общата търговска политика на ЕС (ОТП), която попада в обхвата на изключителната 
компетентност на Съюза. В момента има само два конкретни случая, в които ЕС е 
ограничил този достъп, като е дал възможност на държавите членки (или техните 
възложители) да отхвърлят оферти от трети държави: в сектора на комуналните услуги 
(например телекомуникации, пощенски услуги, водоснабдяване, енергетика) Директива 
2004/17/ЕО предвижда възможност за възложителите да отхвърлят чуждестранни 
стоки, които не са обхванати от международните ангажименти на ЕС, от участие в 
тръжна процедура или да дадат предимство на европейски оферти и оферти, обхванати 
от международните задължения на ЕС, в случаите на еквивалентни оферти. В областта 
на отбраната едно от съображенията на Директивата относно обществените поръчки в 
областта на отбраната (2009/81/ЕО) потвърждава, че държавите членки могат да 
решават сами дали техните възлагащи органи могат да приемат оферти от трети 
държави.

Все повече икономическите оператори от трети държави, които поддържат важни 
ограничения или условия за достъп до своите пазари за обществени поръчки и 
следователно не предвиждат взаимен достъп, участват в тръжни процедури за 
обществени поръчки в ЕС. Тази ситуация доведе до това, някои държави членки да 
приемат едностранно мерки за ограничаване на достъпа на икономическите оператори 
от трети държави, с които ЕС не е подписвал ангажименти за осигуряване на достъп до 
пазара. Национални или регионални мерки, ограничаващи достъпа до пазарите на 
обществени поръчки по отношение на трети държави, биха могли да накърнят 
принципа за еднакво прилагане на ОТП и противоречат на изключителната 
компетентност на Съюза в тази област, както е посочено в член 3, параграф 1, буква д) 
от ДФЕС.

Освен това ЕС е договорил изрично ограничително условие за достъп до пазара, 
наложено от ЕС по отношение на трети държави, в рамките на редица търговски 
споразумения. Комисията твърди, че от съображения за правна яснота и прозрачност 
тези ограничителни условия трябва да бъдат транспонирани в правото на ЕС. Всички 
ограничения следва да бъдат ясно определени от възлагащите органи и трябва да 
подлежат на одобрението на Комисията на ЕС с цел запазване на единството на ОТП и 
нейното прилагане. Инструментът предвижда правно основание за приемане на актове 
за изпълнение, с които се транспонират тези пазарни ограничения, а оттам – се 
увеличава прозрачността на пазарите на обществени поръчки.

Подобряване на предложения регламент

Предложението беше съвместно представено от члена на Комисията Барние и члена на 
Комисията де Гухт, които заявиха, че са твърдо убедени в необходимостта от това, 
Съюзът да разполага с такъв инструмент.

Все пак реакциите в Съвета бяха смесени: от едната страна беше сформиран блок от 
държавите членки, които подкрепят предложението, а от другата страна се оформи 
също толкова важен блок от държавите членки, които не считат за необходимо да се 
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предприеме действие и отхвърлят идеята, тъй като те считат инструмента за 
протекционистка мярка, която би могла да има отрицателно въздействие върху 
световната търговия (а именно чрез възможни ответни мерки от страна на влиятелни 
трети държави). За съжаление Съветът все още не е намерил разрешение на този застой 
и не може да продължи обсъжданията на предложението по същество. Докладчикът би 
искал да предложи няколко изменения, които могат да спомогнат за преодоляване на 
разминаването между ожесточените опоненти и силните привърженици на 
предложението:

Оценка на въздействието и преглед на инструмента: Според докладчика досега не е 
получен съществен отговор на въпроса, дали регламентът ще допринесе за по-
нататъшното отваряне на пазарите на обществени поръчки или ще бъде 
протекционистичен инструмент. Да се отхвърли поради това целият регламент обаче 
също би било необосновано. Поради това докладчикът предлага да се включи клауза за 
преглед, която да задължава Комисията да проучи въздействието на регламента, след 
като той влезе в сила и се прилага няколко години, и съответно да го преразгледа. По 
същата причина докладчикът предлага да се ограничи прилагането на ограничителните 
мерки, предприети чрез акт за изпълнение, до най-много 5 години (сходно с 
разпоредбите в регламентите на ЕС за защита на търговията), така че да се избегне 
превръщането на тези мерки в постоянно затваряне на пазара.

Защита на принципа за еднакво прилагане на ОТП: Както беше посочено по-горе, 
членове 58 и 59 от Директива 2004/17/ЕО предвиждат  изключване на доставчиците на 
конкретни стоки и услуги от трети държави от пазарите на обществените поръчки. Тези 
разпоредби следва да прекратят действието си веднага след като регламентът влезе в 
сила. Освен това съществуват национални и/или регионални разпоредби в различните 
държави членки. За да се избегне деформирането на вътрешния пазар и същевременно 
да се гарантира ефикасното постигане на ефекта на лоста чрез една обща търговска 
политика, в регламента следва да бъде ясно посочено, че държавите членки и техните 
възлагащи органи не могат да ограничават достъпа на стоки и услуги от трети държави 
чрез други средства, различни от тези, предвидени в настоящия регламент.

Предотвратяване на фрагментирането на вътрешния пазар: Съществува риск член 6 във 
вида, в който е предложен от Комисията, да доведе до фрагментиране на вътрешния 
пазар, при което възлагащ орган в една държава членка да може да поиска да изключи 
определен чужд оферент въз основа на този член, докато същият оферент да може да 
участва в тръжна процедура за подобен проект с други дружества в друга държава 
членка. Следователно следва да се поясни, че възлагащите органи могат да 
предприемат действия за искане на мерки за ограничаване на достъпа до техния пазар 
на обществени поръчки за определени трети държави единствено ако Комисията реши 
да започне проучване относно липсата на значителна степен на взаимност от 
съответната трета държава. По същата причина възлагащите органи не трябва да могат 
да използват изключенията, предвидени в член 13, за да избягват прилагането на 
мерките, предприети от Съюза, без да бъдат строго наблюдавани от Комисията. 
Необходимо е да се създаде механизъм, който да позволявана Комисията да забранява, 
ако това не е надлежно обосновано, на възлагащ орган да се позовава на изключение.

Предотвратяване на причиняване на вреди на развиващите се държави: Съществува 
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риск развиващите се държави да станат случайни жертви на този инструмент, като се 
има предвид, че поради тяхното икономическо положение някои развиващи се държави 
все още не са в състояние да отворят своите пазари за обществени поръчки. 
Предложението вече изключва най-слабо развитите държави от приложното си поле. 
Докладчикът предлага да се разшири обхватът на развиващите се държави, които не са 
обхванати от инструмента. С цел да бъде съгласувано с общата търговска политика на 
ЕС, действащото законодателство на ЕС в областта на търговията следва да се приема 
като основа за определянето на търговските отношения на ЕС с тези държави. За тази
цел Регламентът относно ОСП предоставя изчерпателна и нюансирана рамка1. Въпреки 
че за целта на предложението е контрапродуктивно от приложното поле на регламента 
да се изключат всички държави, които (все още) не са с развити икономики, е 
необходимо да се направи по-нататъшно разграничение: развиващите се държави, 
които се считат за уязвими поради липсата на диверсификация и поради недостатъчна 
интеграция в международната система за търговия, следва също така да бъдат 
изключени от обхвата на този инструмент.

                                               
1 Регламент (ЕС) № 978/2012 от 25 октомври 2012 година за прилагане на схема на общи тарифни 
преференции


