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КРАТКА ОБОСНОВКА

1. Позиция на докладчика по становище

1.1 Общи бележки

По време на преговорите за преразглеждане на Споразумението за държавните поръчки 
на СТО, както и в контекста на преговорите относно свободната търговия ЕС винаги е 
подкрепял отварянето на международните пазари на обществени поръчки въз основа на 
принципите на равнопоставено третиране, прозрачност и взаимност1. При все това в 
повечето трети държави не се наблюдава степен на отваряне на пазара, сходна на тази 
на ЕС. Напротив, задълбочаването на икономическата криза доведе до приемането от 
страна на много държави на протекционистки мерки, които имат за цел фактическото 
затваряне на националните пазари на обществени поръчки за чуждестранни оференти2.

Установената от Комисията асиметрия на пазара на обществени поръчки причинява 
загуба от около 12 милиарда евро за европейските дружества, особено в онези сектори, 
в които те имат най-силни позиции3. От друга страна, ако дружествата от ЕС 
разполагаха с равнопоставен достъп до пазарите на обществени поръчки, това би могло 
да доведе до създаването на около 180 000 работни места.

Следователно докладчикът по становище изразява съгласие с общата цел на 
предложението, което е насочено към укрепването на позицията на ЕС в преговори във 
връзка с достъпа на европейски стоки и услуги до пазарите на трети държави. 
Значението на принципа на взаимност беше многократно подчертано, наред с друго, в 
контекста на заседанията на Европейския съвет4, както и от страна на Европейския 
парламент5.

1.2 Въведени основни изменения
                                               
1 За повече подробности вж.: Европейски парламент, Генерална дирекция по външни политики на ЕС 
(2012 г.): Обществените поръчки в международната търговия, стр. 10–11.
2 В Китай, например, в член 10 от Закона за възлагане на обществени поръчки, приет през 2003 г., бяха 
въведени клаузи „Купувайте местни стоки“. През 2007 г. правителството в Пекин засили допълнително 
тази протекционистка политика с приемането на две постановления, които ограничават възможността за 
възлагане на обществени поръчки за чуждестранни стоки. В Съединените щати, от друга страна, 
Американският закон за икономическо възстановяване и реинвестиции допълнително засили 
протекционистките мерки в духа на изискванията „Купувайте американски стоки“, въведени преди 70 
години вследствие на т.нар. „Голяма депресия“. Правителството на Бразилия измени закона за 
обществените поръчки през 2010 г., като предвиди възможност органите, възлагащи обществени 
поръчки, да запазят марж от 25 % за стоки и услуги, произведени изцяло или частично в Бразилия. Вж.: 
Европейски парламент, Генерална дирекция по външни политики на ЕС (2012 г.): Обществените поръчки 
в международната търговия, стр. 22–30. Вж. също: Европейска комисия (2012 г.): оценка на 
въздействието на разглежданото предложение за регламент, стр. 10–14.
3 Това засяга по-конкретно секторите на железопътния транспорт и строителството. Вж. oценка на 
въздействието на Европейската комисия, SWD(2012) 57 окончателен.
4 Вж. заключения на Европейския съвет от 16 септември 2010 г. и 29 юни 2012 г..
5 Вж. резолюция на Европейския парламент от 4 май 2011 г. относно равния достъп до пазарите на 
публичния сектор в ЕС и в трети страни и относно преразглеждането на правната рамка на обществените 
поръчки, включително концесиите (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+MOTION+B7-2011-0284+0+DOC+XML+V0//BG).
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Докладчикът по становище счита, че е целесъобразно, с цел да се осигури единно и 
последователно прилагане на нормативната уредба, да се увеличи строгостта на някои 
разпоредби и да се опрости съдържанието на текста там, където в противен случай биха 
могли да възникнат неясноти при тълкуването.

Основните промени, въведени с проектостановището, засягат третирането на 
необхванати от международни задължения стоки и услуги (член 6 от предложението за 
регламент). В това отношение докладчикът по становище счита, че е необходимо 
оптимизиране на процедурите, от една страна, а от друга – разширяване на обхвата, 
който понастоящем е ограничен само за поръчки над предвидения праг.

Докладчикът по становище предлага процедурата да се раздели на два отделни режима, 
като се прави разлика в зависимост от различните приложими прагове:

 в първия случай възлагащите органи или възложителите следва да имат 
правомощия за отстраняване от процедурите по възлагане на поръчки на 
офертите, с които се предлагат стоки и услуги от трети държави, ако стойността 
на необхванатите от международни задължения стоки или услуги надвишава 
50 % от общата стойност на стоките или услугите по офертата1; 

 във втория случай – при поръчки с прогнозна стойност най-малко 5 000 000 евро 
– Комисията следва да извършва оценка и да одобрява предложението за 
отстраняване на оференти от трети държави от страна на възлагащите органи и 
възложителите.

Що се отнася обаче до третирането на офертите с необичайно ниска цена, докладчикът 
по становище изразява съжаление във връзка с факта, че Комисията не е предложила 
конкретни и амбициозни мерки, както впрочем беше поискано от Парламента2. Като 
има предвид посоченото по-горе, докладчикът по становище счита, че е необходимо да 
се предвиди, че възлагащите органи, които възнамеряват да приемат оферта с 
необичайно ниска цена, следва да уведомят за това писмено останалите оференти.

Освен посочените основни изменения други промени имат за цел да увеличат 
строгостта на прилагане на разпоредбите и да им придадат по-голяма автоматичност и 
бързина. Това се отнася по-специално до възможността за консултации с трети държави 
(член 9) и правомощията за приемане от страна на Комисията на ограничителни мерки, 
посочени в член 10. В това отношение докладчикът по становище счита, че спирането 
на прилагането на евентуално отстраняване на оференти от трети държави следва да се 
осъществява само след като въпросната трета държава значително е разширила и 
улеснила достъпа на оференти от ЕС до своя пазар на обществени поръчки. 
Същевременно е целесъобразно приемането на временни ограничителни мерки от 
                                               
1 В този случай Комисията следва да извършва оценка на отстраняването и ако не е съгласна с решението 
на компетентните национални органи, изразява своето несъгласие в срок от три седмици.
2 Параграф 4 от резолюцията на Европейския парламент от 4 май 2011 г. относно равния достъп до 
пазарите на публичния сектор в ЕС и в трети страни и относно преразглеждането на правната рамка на 
обществените поръчки, включително концесиите, гласи следното:  „в това отношение призовава 
Комисията да извърши оценка на проблемите, свързани с предлагането на извънредно ниски оферти, и да 
предложи подходящи решения“.



AD\1003422BG.doc 5/32 PE510.571v02-00

BG

страна на Комисията да се осъществява автоматично1, ако в резултат на проучване и 
след консултация с въпросната трета държава Комисията е установила липса на 
значителна степен на взаимност при отварянето на пазара между Съюза и съответната 
трета държава.

И накрая, за да се избегнат евентуални „вратички при тълкуването“, докладчикът по 
становище счита, че е необходимо да се намали броят на изключенията, разрешени по 
смисъла на член 13. Поради тази причина едно от измененията премахва възможността 
възлагащите органи да не прилагат ограничителните мерки, предвидени в член 10, в 
случай че те биха довели до несъразмерно голямо увеличение на цените или разходите 
по поръчката. Докладчикът по становище счита, като се придържа към своите 
виждания относно офертите с необичайно ниска цена, че качеството и устойчивостта 
имат законна цена.

ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Съгласно член 206 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз
(ДФЕС) Съюзът, създавайки 
митнически съюз, трябва да допринася, 
в съответствие с общия интерес, за 
хармоничното развитие на световната 
търговия, за постепенното премахване 
на ограниченията пред международния 
обмен и преките чуждестранни 
инвестиции, както и за намаляването на 
митническите и други бариери.

(2) Съгласно член 206 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз
(ДФЕС) Съюзът, създавайки 
митнически съюз, трябва да допринася, 
в съответствие с общия интерес, за 
хармоничното развитие на световната 
търговия, за постепенното премахване 
на ограниченията пред международния 
обмен и преките чуждестранни 
инвестиции, както и за намаляването на 
митническите и други бариери. При 
изпълнението на тези задачи и при 
спазване на разпоредбите на член 32 
от ДФЕС движеща сила за Съюза е 
необходимостта да се насърчава 
търговията между държавите 
членки и трети държави.

                                               
1 От съображения за правна последователност докладчикът по становище счита, че е целесъобразно да се 
предвиди същата степен на автоматичност, що се отнася до отмяната или спирането на ограничителните 
мерки, чието прилагане следва да бъде спряно, след като Комисията е проверила, че основанията за 
приемане на мерките вече не се прилагат (липса на значителна степен на взаимност).
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Изменение 2
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, 
прозрачност, равнопоставено 
третиране и изгода за всички страни.

Изменение 3
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 за международна конкуренция 
или да продължат процеса на отваряне, 
ако вече са го започнали. Това 
нежелание беше задълбочено от 
настоящата икономическа криза,  
която подтикна различни трети 
държави да приемат 
протекционистки политики и да 
защитят собствените си пазари в
ущърб на чуждестранните 
икономически оператори.

Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Вследствие на затварянето на 
пазарите на трети държави 
икономическите оператори от Съюза 
са изправени пред ограничителни 
практики при възлагането на 



AD\1003422BG.doc 7/32 PE510.571v02-00

BG

обществени поръчки в голям брой 
търговски партньори на ЕС. Тези 
ограничителни практики водят до 
загубата на значителни 
възможности за търговия, по-
специално в секторите на 
железопътния транспорт, 
строителството, текстила и 
високите технологии.

Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Директива 2004/17/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
31 март 2004 година относно 
координирането на процедурите за 
възлагане на поръчки от възложители, 
извършващи дейност в секторите на 
водоснабдяването, енергетиката, 
транспорта и пощенските услуги и 
Директива 2004/18/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 31 март 2004 
година относно координирането на 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки за строителство, 
доставки и услуги съдържат съвсем 
малко разпоредби за международния 
аспект на политиката на Съюза в 
областта на обществените поръчки, по-
конкретно членове 58 и 59 от Директива 
2004/17/ЕО. Тези разпоредби имат 
ограничен обхват и поради липсата 
на допълнителни указания 
възложителите не ги прилагат 
често.

(7) Директива 2004/17/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
31 март 2004 година относно 
координирането на процедурите за 
възлагане на поръчки от възложители, 
извършващи дейност в секторите на 
водоснабдяването, енергетиката, 
транспорта и пощенските услуги и 
Директива 2004/18/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 31 март 2004 
година относно координирането на 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки за строителство, 
доставки и услуги съдържат съвсем 
малко разпоредби за международния 
аспект на политиката на Съюза в 
областта на обществените поръчки, по-
конкретно членове 58 и 59 от Директива 
2004/17/ЕО. Тези разпоредби обаче са 
ограничени до поръчките на 
възложителите от сектора на 
комуналните услуги и обхватът им е 
твърде тесен, за да могат да оказват 
значително въздействие върху 
преговорите за достъпа до пазара.

Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 8
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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 трябва да се 
основава на единни принципи. В този 
контекст е необходимо Съюзът да 
увеличи своите преговорни 
възможности, за да подобри, въз 
основа на своето първично и вторично 
право, достъпа до пазарите на 
обществени поръчки на трети 
държави.

Изменение 7
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) 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]
следва да могат да отстраняват от 
процедурите по възлагане на поръчки
офертите за стоки и/или услуги с 
произход от трети държави, при 
които стойността на 
необхванатите от международни 
задължения стоки или услуги 
надхвърля 50 % от общата стойност 
на стоките или услугите.

Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) За осигуряване на повече 
прозрачност възлагащите органи и 
възложителите, които възнамеряват 

заличава се
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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.

Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) За да се осигури възможност на 
Комисията да решава по въпроса за 
отстраняването на стоки и услуги от
трети държави, необхванати от 
международните задължения на Съюза, 
възлагащите органи и възложителите 
следва да уведомяват Комисията за 
своето намерение да отстранят тези 
стоки и услуги, като използват 
стандартен формуляр, който съдържа 
достатъчно информация за вземането на 
решение от страна на Комисията.

(14) За да се осигури възможност на 
Комисията да оценява дали да 
отстрани стоки и услуги от трети 
държави, необхванати от 
международните задължения на Съюза, 
възлагащите органи и възложителите 
следва да уведомяват Комисията за 
своето намерение да отстранят тези 
стоки и услуги, като използват 
стандартен формуляр, който съдържа 
достатъчно информация за вземането на 
решение от страна на Комисията.

Изменение 10
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 

(15) За поръчките с прогнозна стойност 
най-малко 5 000 000 евро Комисията 
следва да разрешава планираното 
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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.

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.

Изменение 11
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 

заличава се
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съюзните икономически оператори, 
стоки и услуги практики на 
неравнопоставено третиране.

Изменение 12
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.

заличава се

Изменение 13
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 

(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 настоящия регламент. Тези 
проучвания следва да не засягат 
Регламент (ЕО) № 3286/94 на Съвета от 
22 декември 1994 година за 
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година за установяване на процедури на 
Общността в областта на общата 
търговска политика с оглед гарантиране 
упражняването от Общността на 
правата, които са й предоставени 
съгласно правилата за международна 
търговия, по-специално тези, които са 
установени под егидата на Световната 
търговска организация.

установяване на процедури на 
Общността в областта на общата 
търговска политика с оглед гарантиране 
упражняването от Общността на 
правата, които са й предоставени 
съгласно правилата за международна 
търговия, по-специално тези, които са 
установени под егидата на Световната 
търговска организация.

Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 15
Предложение за регламент
Глава 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Третиране на обхванати и 
необхванати от международни 

задължения стоки и услуги и оферти с 

Третиране на обхванатите и 
необхванатите от международни 

задължения стоки и услуги.
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необичайно ниска цена

Изменение 16
Предложение за регламент
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Третиране на обхванати от 
международни споразумения стоки и 

услуги

Общи разпоредби

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.

1. 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.

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.

Като обхванати от международни 
задължения стоки и услуги се 
третират стоките и услугите с 
произход от трети държави, 
попадащи в следните класификации:

а) най-слабо развитите държави, 
изброени в приложение I към 
Регламент (ЕО) № 732/2008;
б) държави, които са класифицирани 
от Световната банка като държави с 
ниски доходи за три поредни години.
2. Държавите членки или техните 
възлагащи органи/възложители не 
ограничават с никакви други мерки, 
освен с предвидените в настоящия 
регламент, достъпа на необхванати 
от международни задължения стоки 
или услуги до своите процедури за 
възлагане на обществени поръчки.
3. За стоките и услугите, 
необхванати от международни 
задължения, могат да бъдат 
прилагани ограничителни мерки, 
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предприети от Комисията в 
съответствие с правилата, 
определени в членове 10 и 11.

Изменение 17
Предложение за регламент
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5 заличава се
Разпоредби за достъпа на 

необхванати от международни 
задължения стоки и услуги

Комисията може да предприема 
ограничителни мерки спрямо 
необхванатите от международни 
задължения стоки и услуги:
a) по искане на отделни възложители 
— съгласно разпоредбите на член 6;
б) съгласно разпоредбите на членове 
10 и 11.

Изменение 18
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

Изменение 19
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

Възлагащите органи или възложителите
могат да отстраняват 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; 

Изменение 20
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – тире 1

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

Изменение 21
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато възлагащите органи и 
възложителите получават оферти, които 

3. Когато възлагащите органи и 
възложителите получават оферти, които 
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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.

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

Изменение 22
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 6 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. 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.

Изменение 23
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 6 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6б. Параграф 1 не се прилага, когато 
Комисията е приела акт за 
изпълнение за осигуряване на временен 
достъп за стоките и услугите от 
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държава, която е в процес на 
преговори по същество със Съюза 
съгласно член 9, параграф 4.

Изменение 24
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

Изменение 25
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато приема актовете за 
изпълнение съгласно параграф 3, 
Комисията одобрява планираното 

заличава се
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отстраняване в следните случаи:
a) 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.

Изменение 26
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато преценява дали липсва 
значителна степен на взаимност, 

заличава се
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Комисията проучва следните 
аспекти:
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.

Изменение 27
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

Изменение 28
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 

заличава се
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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.

Изменение 29
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

Изменение 30
Предложение за регламент
Член 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6а
Оценка на отстраняването на 
необхванати от международни 

задължения стоки и услуги
1. Комисията оценява решението на 
възлагащите органи/възложителите 
за отстраняване от процедурите по 
възлагане на поръчки на офертите, с 
които се предлагат стоки и услуги с 
произход извън Съюза, по смисъла на 
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член 6, параграф 1
За целите на оценката Комисията 
проверява, по-конкретно:
а) дали възлагащите 
органи/възложителите за тълкували 
правилно критериите, посочени в 
член 6, параграф 1;
б) дали отстраняването води до 
неспазване на задълженията за 
осигуряване на достъп до пазара, 
които Съюзът е поел в сключените 
от него международни споразумения.
2. Ако Комисията не одобри 
извършеното отстраняване, тя 
съобщава своето несъгласие на 
възлагащите органи/възложителите в 
срок от три седмици, считано от 
първия работен ден след датата на 
получаване на уведомлението, 
посочено в член 6, параграф 3.

Изменение 31
Предложение за регламент
Член 6 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6б
Разрешение за отстраняване на 
оферти, съдържащи стоки и услуги, 
необхванати от международни 
задължения, за поръчки с прогнозна 
стойност от най-малко 5 000 000 евро
Комисията оценява решението на 
възлагащите органи/възложителите 
за отстраняване от процедурите по 
възлагане на поръчки на офертите, с 
които се предлагат стоки и услуги с 
произход извън Съюза, за поръчки с 
прогнозна стойност от най-малко 
5 000 000 евро, съгласно член 6, 
параграф 1.
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Комисията одобрява планираното 
отстраняване в следните случаи:
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 счита, че 
значителна степен на взаимност 
липсва, когато ограничителните 
мерки при възлагането на поръчки 
водят до тежка и трайна 
неравнопоставеност за 
икономическите оператори, стоките 
и услугите от Съюза.
Комисията отхвърля планираното 
отстраняване, ако то води до 
неспазване на задълженията за 
осигуряване на достъп до пазара, 
които Съюзът е поел в сключените 
от него международни споразумения.
3. Когато оценява дали липсва 
значителна степен на взаимност, 
Комисията проучва следните 
аспекти:
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 
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третиране на икономическите 
оператори, стоките и услугите от 
Съюза;
б) до каква степен публичните органи 
и/или отделните възложители 
поддържат или възприемат 
практики на неравнопоставено 
третиране спрямо икономическите 
оператори, стоките и услугите от 
Съюза.
4. Комисията приема акт за 
изпълнение за одобряване или 
отхвърляне на планираното 
отстраняване в срок от два месеца, 
който започва да тече от първия 
работен ден след датата на 
получаване на уведомлението. 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 надлежно обосновани случаи, 
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 счита, че тя е 
отхвърлила отстраняването.
5. Преди да вземе решение по 
параграф 4, Комисията провежда 
изслушване на оферента/оферентите 
и на възлагащите 
органи/възложителите.

Изменение 32
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2
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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

Изменение 33
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По-конкретно, Комисията взема 
предвид дали са били одобрени 
планирани отстранявания съгласно
член 6, параграф 3 от настоящия 
регламент.

По-конкретно, Комисията взема 
предвид дали са били одобрени 
планирани отстранявания съгласно член 
6а, параграф 4 от настоящия регламент.

Изменение 34
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.

2. Проучването по параграф 1 се 
извършва въз основа на критериите по
член 6б, параграфи 2 и 3.

Изменение 35
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3
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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 й, 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 й, а 
заключението трябва да бъде направено 
в срок от девет месеца от започването на 
проучването.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

заличава се

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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 фактите, събрани от 
Комисията при извършеното от нея 
проучване, като заключението се 
изготвя в срок от шест месеца от 
започването на проучването. В 
надлежно обосновани случаи този 
срок може да бъде удължен с два 
месеца.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

Изменение 39
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато в резултат на проучване бъде 
установено, че трета държава поддържа 
ограничителни мерки при възлагането 
на поръчки, и ако Комисията смята, че 
това ще бъде в интерес на ЕС, тя
приканва съответната държава да 
започне консултации с нея с цел да се 
осигури възможност за съюзните 
икономически оператори, стоки и 
услуги да участват в процедурите за 
възлагане на обществени поръчки в тази 
държава при условия, които не са по-
неблагоприятни от осигурените условия 
за националните икономически 
оператори, стоки и услуги на държавата, 
както и с цел да се гарантира 
прилагането на принципите на 
прозрачност и равнопоставено 
третиране.

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

Изменение 40
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – алинея 3

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 трябва:

Изменение 41
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, 

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, 
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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.

преговорите се извършват съгласно 
разпоредбите на членове 207 и 218 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз. Ако дадена държава 
е повишила в значителна степен или 
е улеснила достъпа до своя пазар в 
областта на обществените поръчки за 
оференти от ЕС, 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.

Изменение 42
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията може да приключи 
консултациите, ако съответната 
държава поеме международни 
задължения, договорени със Съюза под 
една от следните форми:

заличава се

a) присъединяване към 
Споразумението за държавните 
поръчки на СТО;
б) сключване на двустранно 
споразумение със Съюза, което 
съдържа задължения за осигуряване 
на достъп до пазара на обществени 
поръчки;
в) разширяване на задълженията за 
осигуряване на достъп до пазара, 
поети съгласно Споразумението за 
държавните поръчки на СТО или 
съгласно двустранно споразумение, 
сключено със Съюза в тази рамка.
Консултациите може да бъдат 
приключени и в случаите, когато 
ограничителните мерки при 
възлагането на поръчки все още са в 
сила към момента на поемане на тези 
задължения, ако включват подробни 
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разпоредби за постепенното 
прекратяване на тези практики.

Изменение 43
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 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.

Изменение 44
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Когато при проучване по член 8 и 
след прилагането на процедурата по 
член 9 бъде установено, че приетите или 
поддържаните от трета държава 
ограничителни мерки при възлагането 
на поръчки водят до липса на 
значителна степен на взаимност при 
отварянето на пазара между Съюза и 
съответната трета държава съгласно
член 6б, параграф 3, Комисията приема
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.
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Изменение 45

Предложение за регламент
Член 11 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отмяна или спиране на прилагането на 
мерките

Подновяване, отмяна или спиране на 
прилагането на мерките

Обосновка

Необходимо е да се добави процес на преглед.

Изменение 46
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато Комисията смята, че
основанията за приемане на мерките 
по член 9, параграф 4 и член 10 вече не 
се прилагат, Комисията може да 
приеме акт за изпълнение, с който:

След като Комисията се увери, че
причините, които са дали основание
за приемане на мерките по член 9, 
параграф 4 и член 10, вече не се 
прилагат, Комисията приема акт за 
изпълнение, с който:

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 11  – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съгласно решението на Комисията, 
предвидено в член 10, параграф 1, тя 
извършва редовно мониторинг на 
положението в съответната трета 
държава и докладва ежегодно на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно предприемането на 
корективни мерки.
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Обосновка

Тази добавка позволява ежегоден преглед на положението в третата държава.

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато Комисията счита, че 
причините, които са дали основание 
за приемането на мерките съгласно 
член 9, параграф 4 и 10, продължават 
да са относими в края на временния 
срок съгласно член 10, параграф 1, 
Комисията може да приеме акт за 
изпълнение, за да поднови мерките за 
допълнителен срок от най-много пет 
години, който може да се подновява 
всеки пет години след това.

Обосновка

По този начин се осигурява процес на подновяване на мерките, приети съгласно член 9, 
параграф 4.

Изменение 49
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) прилагането на мерките би довело 
до несъразмерно голямо увеличение на 
цените или разходите по поръчката.

заличава се
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