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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да вземе предвид 
следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Здравните разпоредби на 
Договорите все още не се използват в 
достатъчна степен за постигане на 
поставените цели. Следователно 
целта на настоящия регламент 
следва да бъде възможно най-добре да 
се използват такива здравни 
разпоредби, за да се демонстрира 
стабилността на здравната 
политика на Съюза, като 
същевременно се запази нормалното 
функциониране на единния пазар при 
възникване на сериозни 
трансгранични заплахи за здравето.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) С оглед на поуките, извлечени по 
време на продължаващата пандемия от 
COVID-19, и с цел да се улесни 
постигането на адекватна готовност и 
реакция в целия Съюз на всички 
трансгранични заплахи за здравето, е 
необходимо правната рамка за 
епидемиологичен надзор, мониторинг, 
ранно предупреждение и борба със 
сериозните трансгранични заплахи за 
здравето, предвидена в Решение 
№ 1082/2013/ЕС, да бъде разширена по 
отношение на допълнителните 

(2) С оглед на поуките, извлечени по 
време на продължаващата пандемия от 
COVID-19, и с цел да се улесни 
постигането на адекватна готовност и 
реакция в целия Съюз на всички 
трансгранични заплахи за здравето, 
включително зоонозни заплахи, е 
необходимо правната рамка за 
епидемиологичен надзор, мониторинг, 
ранно предупреждение и борба със 
сериозните трансгранични заплахи за 
здравето, предвидена в Решение 
№ 1082/2013/ЕС, да бъде разширена по 
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изисквания за докладване и анализ на 
показателите на здравните системи и по 
отношение на сътрудничеството на 
държавите членки с Европейския 
център за профилактика и контрол 
върху заболяванията (ECDC). Освен 
това, за да се гарантира ефективен 
отговор на Съюза на нови 
трансгранични заплахи за здравето, 
правната рамка за борба със сериозните 
трансгранични заплахи за здравето 
следва да дава възможност за незабавно 
приемане на определения за случай за 
целите на надзора на нови заплахи и да 
предвижда създаването на мрежа от 
референтни лаборатории на ЕС и мрежа 
за подпомагане на мониторинга на 
огнища на болести, които са от значение 
за субстанциите от човешки произход. 
Капацитетът за проследяване на 
контакти следва да бъде укрепен чрез 
създаването на автоматизирана система, 
използваща съвременни технологии.

отношение на допълнителните 
изисквания за докладване и анализ на 
показателите на здравните системи и по 
отношение на сътрудничеството на 
държавите членки с Европейския 
център за профилактика и контрол 
върху заболяванията (ECDC). Освен 
това, за да се гарантира своевременно 
координиран и ефективен отговор на 
Съюза на нови трансгранични заплахи 
за здравето, правната рамка за борба със 
сериозните трансгранични заплахи за 
здравето следва да дава възможност за 
незабавно приемане на определения за 
случай за целите на надзора на нови 
заплахи и да предвижда създаването на 
мрежа от референтни лаборатории на 
ЕС и мрежа за подпомагане на 
мониторинга на огнища на болести, 
които са от значение за субстанциите от 
човешки или животински произход. 
Капацитетът за проследяване на 
контакти следва да бъде укрепен чрез 
създаването на автоматизирана система, 
използваща съвременни технологии, без 
да се накърнява защитата на 
личните данни. Като се вземат 
предвид поуките, извлечени от 
пандемията от COVID-19, правната 
рамка, предвидена в настоящия 
регламент, следва да постави 
основата, гарантираща устойчивост 
на веригата на доставки по 
отношение на лекарствата от 
критично значение.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Настоящият регламент следва да 
се прилага, без да се засягат други 
обвързващи мерки, които се отнасят до 
конкретни дейности или до стандарти за 
качество и безопасност на определени 

(5) Настоящият регламент следва да 
се прилага, без да се засягат други 
обвързващи мерки, които се отнасят до 
конкретни дейности или до стандарти за 
качество и безопасност на определени 
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стоки и които предвиждат специални 
задължения и инструменти за 
мониторинг, ранно предупреждение и 
борба с конкретни заплахи с 
трансграничен характер. Тези мерки 
включват по-специално съответното 
законодателство на Съюза относно 
общите свързани със сигурността 
проблеми в областта на общественото 
здраве, отнасящи се до стоки като 
фармацевтични продукти, медицински 
изделия и храни, субстанции от 
човешки произход (кръв, тъкани и 
клетки, органи), както и излагането на 
йонизиращо лъчение.

стоки и които предвиждат специални 
задължения и инструменти за 
мониторинг, ранно предупреждение и 
борба с конкретни заплахи с 
трансграничен характер. Тези мерки 
включват по-специално съответното 
законодателство на Съюза относно 
общите свързани със сигурността 
проблеми в областта на общественото 
здраве, отнасящи се до стоки като 
фармацевтични продукти, медицински 
изделия, лични предпазни средства 
(ЛПС) и храни, субстанции от човешки 
произход (кръв, тъкани и клетки, 
органи), както и излагането на 
йонизиращо лъчение.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Защитата на човешкото здраве е 
въпрос с множество измерения и е от 
значение за редица политики и дейности 
на Съюза. С цел осигуряване на високо 
равнище на защита на човешкото здраве 
и избягване на припокриване на 
дейностите, дублиране или конфликт на 
действията Комисията, във връзка с 
държавите членки, следва да гарантира 
координацията и обмена на информация 
между механизмите и структурите, 
създадени в съответствие с настоящия 
регламент, и други механизми и 
структури, създадени на равнището на 
Съюза и съгласно Договора за създаване 
на Европейската общност за атомна 
енергия (наричан по-долу „Договорът за 
Евратом“), чиито дейности имат 
отношение към планирането на режима 
на готовност и реакция, мониторинга, 
ранното предупреждение и борбата със 
сериозните трансгранични заплахи за 
здравето. По-специално Комисията 
следва да осигури събирането на 

(6) Защитата на човешкото здраве е 
въпрос с множество измерения и е от 
значение за редица политики и дейности 
на Съюза. С цел осигуряване на високо 
равнище на защита на човешкото здраве 
и избягване на припокриване на 
дейностите, дублиране или конфликт на 
действията Комисията, във 
взаимодействие с държавите членки, 
както и в тесен диалог с участниците 
от промишлеността и веригите на 
доставки, следва да гарантира 
координацията и обмена на информация 
между механизмите и структурите, 
създадени в съответствие с настоящия 
регламент, и други механизми и 
структури, създадени на равнището на 
Съюза и съгласно Договора за създаване 
на Европейската общност за атомна 
енергия (наричан по-долу „Договорът за 
Евратом“), чиито дейности имат 
отношение към планирането на режима 
на готовност и реакция, мониторинга, 
ранното предупреждение и борбата със 
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съответната информация от различните 
системи за бързо сигнализиране и 
информиране, съществуващи на 
равнището на Съюза и съгласно 
Договора за Евратом, и съобщаването ѝ 
на държавите членки посредством 
Системата за ранно предупреждение и 
реагиране (СРПР), създадена с Решение 
№ 2119/98/ЕО.

сериозните трансгранични заплахи за 
здравето. По-специално Комисията 
следва да осигури събирането на 
съответната информация от различните 
системи за бързо сигнализиране и 
информиране, съществуващи на 
равнището на Съюза и съгласно 
Договора за Евратом, и съобщаването ѝ 
на държавите членки посредством 
Системата за ранно предупреждение и 
реагиране (СРПР), създадена с Решение 
№ 2119/98/ЕО.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Въз основа на поуките, 
извлечени от пандемията от COVID-
19, настоящият регламент следва да 
създаде по-стабилен мандат за 
координация на равнището на Съюза. 
Преходът от национално към 
европейско равнище, що се отнася до 
възлагането на обществени поръчки 
за ЛПС, медицинско оборудване и 
ваксини, в рамките на механизма 
rescEU, споразумението за съвместно 
възлагане на обществени поръчки и 
Инструмента за спешна подкрепа в 
рамките на Съюза, беше ефективен и 
от полза за гражданите. С този 
преход се избягва нелоялна 
конкуренция между държавите 
членки и се гарантира сигурен, лоялен, 
справедлив и финансово приемлив 
достъп до медицински мерки за 
противодействие. Обявяването на 
извънредна ситуация в областта на 
общественото здраве на равнището 
на Съюза ще бъде последвано от 
засилена координация и ще създава 
възможност за съвместни процедури 
за възлагане на обществени поръчки 
за разработването, натрупването, 
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разпределението и даряването на 
медицински мерки за 
противодействие. Поради това 
Комисията следва да насърчава 
държавите членки да провеждат 
съвместно възлагане на обществени 
поръчки за медицински мерки за 
противодействие на трансгранични 
заплахи за здравето.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 8 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8б) Настоящият регламент 
осигурява също така координирани 
действия на равнището на Съюза, за 
да се гарантира правилното 
функциониране на вътрешния пазар и 
свободното движение на основни 
доставки, включително лекарства, 
медицински продукти и лични 
предпазни средства (ЛПС).

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 8 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8в) Основната цел на съвместното 
възлагане на обществени поръчки 
следва да бъде да се подобрят 
готовността, предвидимостта и 
реакцията по отношение на 
сериозните трансгранични заплахи за 
здравето, и по-специално да се 
подобрят сигурността и 
капацитетът за обезпечаване на 
доставките и справедливия достъп до 
медицински мерки за 
противодействие в участващите 
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държави.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 8 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8г) С цел да се гарантира, че 
единният пазар запазва 
устойчивостта си при бъдещи 
извънредни ситуации в областта на 
общественото здраве и за да се 
намали зависимостта на Съюза от 
трети държави, настоящият 
регламент следва да насърчава 
създаването на минимални 
европейски запаси от медицински 
мерки за противодействие, като 
стратегически продукти.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Тъй като сериозните 
трансгранични заплахи за здравето не се 
ограничават до границите на Съюза, 
съвместното възлагане на обществени 
поръчки за медицински мерки за 
противодействие следва да бъде 
разширено, така че да включва 
държавите от Европейската асоциация 
за свободна търговия и държавите — 
кандидатки за членство в Съюза, в 
съответствие с приложимото 
законодателство на Съюза. 
Споразумението за съвместно възлагане 
на обществени поръчки, в което се 
определят практическите условия, 
уреждащи съвместната процедура за 
възлагане на обществени поръчки, 

(9) Тъй като сериозните 
трансгранични заплахи за здравето не се 
ограничават до границите на Съюза, 
съвместното възлагане на обществени 
поръчки за медицински мерки за 
противодействие следва да бъде 
разширено, така че да включва 
държавите от Европейската асоциация 
за свободна търговия и държавите — 
кандидатки за членство в Съюза, в 
съответствие с приложимото 
законодателство на Съюза. 
Споразумението за съвместно възлагане 
на обществени поръчки, в което се 
определят практическите условия, 
уреждащи съвместната процедура за 
възлагане на обществени поръчки, 
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установена съгласно член 5 от Решение 
№ 1082/2013/ЕС, следва също да бъде 
адаптирано, така че да включва клауза 
за изключителност по отношение на 
договарянето и възлагането на поръчки 
за участващите държави в съвместна 
процедура за възлагане на обществени 
поръчки, за да се даде възможност за 
по-добра координация в рамките на ЕС. 
Комисията следва да осигури 
координация и обмен на информация 
между субектите, организиращи 
действия в рамките на различните 
механизми, създадени съгласно 
настоящия регламент, и други 
съответни структури на Съюза, 
свързани с възлагането на обществени 
поръчки и натрупването на резерв от 
медицински мерки за противодействие, 
като например стратегическия резерв 
rescEU съгласно Решение 
№ 1313/2013/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета16.

установена съгласно член 5 от Решение 
№ 1082/2013/ЕС, следва също да бъде 
адаптирано, така че да включва клауза 
за изключителност по отношение на 
договарянето и възлагането на поръчки 
за участващите държави в съвместна 
процедура за възлагане на обществени 
поръчки, за да се даде възможност за 
по-добра координация в рамките на ЕС, 
както и за по-голяма сигурност и 
увеличен капацитет за обезпечаване 
на въпросните медицински мерки за 
противодействие. Вследствие на 
клаузата за изключителност 
държавите, участващи в 
съвместната процедура за възлагане 
на обществени поръчки, нямат право 
да договарят и подписват паралелни 
договори с производителите за един и 
същ продукт. Ако такива държави 
договарят и подписват паралелни 
договори за един и същ продукт, те 
следва да бъдат изключени от 
групата на участващите държави. 
Комисията следва да осигури 
координация и обмен на информация 
между субектите, организиращи и 
участващи в действия в рамките на 
различните механизми, създадени 
съгласно настоящия регламент, и други 
съответни структури на Съюза, 
свързани с възлагането на обществени 
поръчки, натрупването и 
разпределението на резерв от 
медицински мерки за противодействие, 
като например стратегическия резерв 
rescEU съгласно Решение 
№ 1313/2013/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета16. 

__________________ __________________
16 Решение № 1313/2013/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. относно Механизъм 
за гражданска защита на Съюза (ОВ 
L 347, 20.12.2013 г., стр. 924).

16 Решение № 1313/2013/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. относно Механизъм 
за гражданска защита на Съюза (ОВ 
L 347, 20.12.2013 г., стр. 924).

Изменение 10
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Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) При прилагането на 
споразумението за съвместно 
възлагане на обществени поръчки 
следва да се спазват високи 
стандарти за прозрачност, 
включително по отношение на 
оповестяването на точната сума за 
медицински мерки за 
противодействие, предоставена на 
всяка участваща държава, 
подробности относно веригите на 
доставка, производството и 
доставката на договорените 
продукти и подробности относно 
отговорността на участващите 
държави. Мерките за прозрачност 
следва да гарантират, във възможно 
най-кратък срок, че достъпът до 
медицински мерки за 
противодействие е бърз, равен, 
справедлив и финансово приемлив, 
като същевременно се избягват 
спекулации с цените между 
държавите членки. Това следва да 
предотвратява смущения на пазара и 
да гарантира изпълнението на 
договорните отговорности. Във 
връзка с това от решаващо значение е 
от началото на процедурата да се 
определят прозрачни стъпки, които 
да се прилагат по отношение на 
процеса, обхвата, тръжните 
спецификации, сроковете и 
формалностите, както и да се 
гарантира ясна комуникация през 
цялата процедура.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 9 б (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(9б) Когато не е използвана 
съвместна процедура за възлагане на 
обществени поръчки за закупуване на 
медицински мерки за 
противодействие, Комисията следва 
да насърчава държавите членки да 
обменят информация относно 
ценообразуването и датите на 
доставка на медицинските мерки за 
противодействие, за да се осигури по-
високо равнище на прозрачност и по 
този начин да се предостави 
възможност на държавите членки за 
достъп до и договаряне на медицински 
мерки за противодействие при по-
справедливи условия.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 9 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9в) За да се постигне прозрачност, 
Европейският парламент следва да 
упражнява контрол върху договорите, 
сключени в рамките на съвместната 
процедура за възлагане на обществени 
поръчки. Комисията следва да 
предоставя на Парламента пълна, 
навременна и точна информация 
относно текущите преговори и да 
предоставя достъп до тръжната 
документация, както и до 
сключените договори.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 9 г (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(9г) Съвместната процедура за 
възлагане на обществени поръчки 
следва да насърчава 
сътрудничеството и солидарността 
между държавите членки по време на 
сериозна трансгранична заплаха за 
здравето, да укрепва тяхната позиция 
за водене на преговори, като осигурява 
преференциални условия за закупуване 
по отношение на количеството, 
цените или наличността на 
договорена медицинска мярка за 
противодействие.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 9 д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9д) Пандемията от COVID-19 
разкри липсата на разнообразие от 
доставчици и прекомерната 
зависимост от определени вериги за 
доставки. Тези слабости трябва да 
бъдат преодолени чрез насърчаване на 
по-широко участие на малките и 
средните предприятия (МСП) в 
съвместните процедури за възлагане 
на обществени поръчки. Особено 
внимание следва да се обърне на 
предоставянето на техническа 
помощ и намаляването на 
административните изисквания, за 
да се засили участието на МСП в 
процеса.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 9 e (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(9е) За да се постигнат основните 
цели на настоящия регламент, и по-
специално да се осигури бърза реакция 
в случай на сериозни трансгранични 
заплахи за здравето, следва да се 
обърне специално внимание на 
условията на съвместното възлагане 
на обществени поръчки, уреждащи 
доставките и планираните 
ангажименти, за да се гарантира 
изпълнението на навременните 
доставки на медицинските мерки за 
противодействие към участващите 
държави при всички обстоятелства.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 9 ж (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9ж) Съвместното възлагане на 
обществени поръчки предполага 
споделени отговорности и 
задължения за всички участващи 
страни. Задълженията за 
производителите да доставят 
продукцията и за органите да 
закупят договорените и запазени от 
тях количества следва да бъдат 
определени и да се спазват.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 9 з (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9з) С цел да се гарантира 
устойчивостта на съвместното 
възлагане на обществени поръчки, 
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Комисията и държавите членки 
следва да гарантират достъпни, 
прозрачни, пропорционални и 
недискриминационни технически 
спецификации и критерии за подбор и 
възлагане на поръчки, като придават 
значителна и приоритетна стойност 
на и разглеждат възможността за 
прилагане най-високите стандарти за 
безопасност и качество на 
медицинските мерки за 
противодействие, в съответствие с 
приложимото законодателство, 
отвъд аспекта на цената и разходите 
във връзка с тези мерки. Тези 
критерии следва също така да 
обхващат способността на оферента 
да гарантира сигурност и капацитет 
на доставките в ситуация на 
сериозна трансгранична заплаха за 
здравето, както и да предвиждат 
подходяща гъвкавост с цел 
осигуряване на по-широк спектър от 
добри доставчици и ефективно 
участие на МСП в процеса на 
възлагане на поръчки.

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 9 и (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9и) Комисията следва специално да 
гарантира, че съвместното възлагане 
на обществени поръчки за медицински 
мерки за противодействие по смисъла 
на член 12 включва и закупуването на 
лекарствени продукти сираци.

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Зелените ленти за преминаване 
следва да се считат за подходящ 
инструмент само при ситуации на 
пандемия при обявена извънредна 
ситуация в областта на 
общественото здраве, с цел да се 
гарантира, че основните стоки, 
медицинските мерки за 
противодействие и трансграничните 
работници се движат свободно и 
безопасно в рамките на вътрешния 
пазар. Създаването на зелени ленти за 
преминаване в такива ситуации не 
следва да засяга съответните 
разпоредби на Договорите, нито 
законодателството за уреждане на 
граничния контрол.

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 14 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14б) Количествените ограничения 
върху износа на медицински мерки за 
противодействие, както и всички 
мерки с равностоен ефект по принцип 
са забранени между държавите 
членки съгласно член 35 от ДФЕС.  
Като се има предвид обаче, че член 36 
от ДФЕС предвижда такива 
ограничения въз основа на 
основателни причини, настоящият 
регламент следва да има за цел да 
гарантира, че правото на Съюза се 
прилага правилно в областта на 
ограниченията на износа чрез 
механизма за предварително 
разрешение.

Изменение 21
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Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Държавите членки отговарят за 
управлението на кризи в областта на 
общественото здраве на национално 
равнище. Мерките, предприети от 
отделните държави членки, биха могли 
обаче да засегнат интересите на други 
държави членки, ако не са съгласувани 
помежду си и ако се основават на 
различаващи се оценки на риска. 
Следователно целта, свързана с 
координацията на реакцията на 
равнището на Съюза, следва да е 
насочена към това да се гарантира, inter 
alia, че предприетите на национално 
равнище мерки са пропорционални и 
ограничени до рисковете за 
общественото здраве, свързани със 
сериозни трансгранични заплахи за 
здравето, и не са в противоречие с 
правата и задълженията, определени в 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, като например 
свързаните със свободното движение на 
хора, стоки и услуги.

(15) Държавите членки отговарят за 
управлението на кризи в областта на 
общественото здраве на национално 
равнище. Мерките, предприети от 
отделните държави членки, биха могли 
обаче да засегнат интересите на други 
държави членки, ако не са съгласувани 
помежду си и ако се основават на 
различаващи се оценки на риска. 
Следователно целта, свързана с 
координацията на реакцията на 
равнището на Съюза, следва да е 
насочена към това да се избягва 
конкуренцията между държавите 
членки, да се гарантира, inter alia, 
честен, справедлив и финансово 
приемлив достъп до медицински 
мерки за противодействие на 
територията на Съюза. Предприетите 
на национално равнище мерки следва да 
са пропорционални и ограничени до 
рисковете за общественото здраве, 
свързани със сериозни трансгранични 
заплахи за здравето, и не следва да са в 
противоречие с правата и задълженията, 
определени в Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
като например свързаните със 
свободното движение на хора, стоки и 
услуги.

Изменение 22

Предложение за регламент
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Комисията следва да 
гарантира, че при обявяване на 
извънредно положение броят на 
местата за настаняване в болниците 
на държавите членки, както и броят 
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на наличните места за настаняване в 
отделенията за интензивно лечение в 
държавите членки ще бъдат 
оповестени за целите на 
трансграничното движение на 
пациенти.

Изменение 23

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Несъгласуваната комуникация с 
обществеността и заинтересованите 
страни, като здравните специалисти, 
може да окаже отрицателно въздействие 
върху ефективността на реакцията от 
гледна точка на общественото здраве, 
както и върху стопанските субекти. 
Следователно координацията на 
реакцията в рамките на КЗС, 
подпомаган от съответните подгрупи, 
следва да включва бърз обмен на 
информация относно комуникационните 
послания и стратегии и преодоляването 
на свързаните с комуникацията 
предизвикателства с цел координиране 
на комуникацията относно рискове и 
кризи въз основа на надеждна и 
независима оценка на рисковете за 
общественото здраве, която да бъде 
адаптирана към националните 
потребности и обстоятелства. Чрез този 
обмен на информация се цели 
улесняване на проследяването на 
яснотата и съгласуваността на 
посланията към обществеността и 
здравните специалисти. Предвид 
междусекторния характер на този вид 
кризи следва да се осигури координация 
и с други съответни структури, като 
например Механизма за гражданска 
защита на Съюза, създаден с Решение 
(ЕС) 2019/420 на Европейския 
парламент и на Съвета17.

(17) Несъгласуваната комуникация с 
обществеността и заинтересованите 
страни, като здравните специалисти и 
специалистите в областта на 
общественото здраве, например 
ветеринарните лекари, както и 
неинформирането на гражданите, 
може да окаже отрицателно въздействие 
върху ефективността на реакцията от 
гледна точка на общественото здраве, да 
насърчи разпространението на 
невярна информация, както и да окаже 
неблагоприятно въздействие върху 
стопанските субекти. Следователно 
координацията на реакцията в рамките 
на КЗС, подпомаган от съответните 
подгрупи, следва да включва бърз обмен 
на информация относно 
комуникационните послания и 
стратегии и преодоляването на 
свързаните с комуникацията 
предизвикателства с цел координиране 
на комуникацията относно рискове и 
кризи въз основа на цялостна, 
надеждна и независима оценка на 
рисковете за общественото здраве, 
която да бъде адаптирана към 
националните потребности и 
обстоятелства. Чрез този обмен на 
информация се цели улесняване на 
проследяването на яснотата и 
съгласуваността на посланията към 
обществеността и здравните 
специалисти. Предвид междусекторния 
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характер на този вид кризи следва да се 
осигури координация и с други 
съответни структури, като например 
ветеринарните служби и Механизма 
за гражданска защита на Съюза, 
създаден с Решение (ЕС) 2019/420 на 
Европейския парламент и на Съвета17.

__________________ __________________
17 Решение (ЕС) 2019/420 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 март 2019 г. за изменение на Решение 
№ 1313/2013/ЕС относно Механизъм за 
гражданска защита на Съюза (ОВ L 77 I, 
20.3.2019 г., стр. 1).

17 Решение (ЕС) 2019/420 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 март 2019 г. за изменение на Решение 
№ 1313/2013/ЕС относно Механизъм за 
гражданска защита на Съюза (ОВ L 77 I, 
20.3.2019 г., стр. 1).

Изменение 24

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Признаването на наличие на 
извънредна ситуация в областта на 
общественото здраве и правните 
последици от това признаване съгласно 
предвиденото в Решение 
№ 1082/2013/ЕС следва да бъдат 
разширени. За тази цел настоящият 
регламент следва да даде възможност на 
Комисията официално да признава 
наличието на извънредна ситуация в 
областта на общественото здраве на 
равнището на Съюза. За да може да се 
признава наличието на извънредни 
ситуации, Комисията следва да създаде 
независим консултативен комитет, 
който да предоставя експертен опит 
относно това дали дадена заплаха 
представлява извънредна ситуация в 
областта на общественото здраве на 
равнището на Съюза, и да дава съвети 
относно мерките за реагиране в областта 
на общественото здраве и относно 
преустановяването на това признаване. 
Консултативният комитет следва да се 
състои от независими експерти, избрани 

(18) Признаването на наличие на 
извънредна ситуация в областта на 
общественото здраве и правните 
последици от това признаване съгласно 
предвиденото в Решение 
№ 1082/2013/ЕС следва да бъдат 
разширени. За тази цел настоящият 
регламент следва да даде възможност на 
Комисията официално да признава 
наличието на извънредна ситуация в 
областта на общественото здраве на 
равнището на Съюза, като се създаде 
нов механизъм, който засилва 
координацията и улеснява 
процедурите за съвместно възлагане 
на обществени поръчки за 
разработването, натрупването и 
даряването на медицински мерки за 
противодействие. За да може да се 
признава наличието на извънредни 
ситуации, Комисията следва да създаде 
независим консултативен комитет, 
който да предоставя експертен опит 
относно това дали дадена заплаха 
представлява извънредна ситуация в 
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от Комисията от областите на експертни 
познания и опит, които са най-
подходящи за конкретната възникнала 
заплаха, от представители на ECDC, на 
ЕМА и на други органи или агенции на 
Съюза като наблюдатели. Признаването 
на наличието на извънредна ситуация в 
областта на общественото здраве на 
равнището на Съюза ще предостави 
основата, за да се въведат оперативни 
мерки в областта на общественото 
здраве по отношение на медицинските 
продукти и медицинските изделия, 
гъвкави механизми за разработване, 
възлагане на обществени поръчки, 
управление и внедряване на медицински 
мерки за противодействие, както и за да 
се активира подкрепа от ECDC за 
мобилизиране и разгръщане на екипи за 
подпомагане при поява на огнище, 
известни като „Работна група на ЕС в 
областта на здравеопазването“.

областта на общественото здраве на 
равнището на Съюза, и да дава съвети 
относно мерките за реагиране в областта 
на общественото здраве и относно 
преустановяването на това признаване. 
Консултативният комитет следва да се 
състои от независими експерти, избрани 
от Комисията от областите на експертни 
познания и опит, които са най-
подходящи за конкретната възникнала 
заплаха, от представители на 
Европейския парламент, ECDC, на 
ЕМА и на други органи или агенции на 
Съюза като наблюдатели. Признаването 
на наличието на извънредна ситуация в 
областта на общественото здраве на 
равнището на Съюза ще предостави 
основата, за да се въведат оперативни 
мерки в областта на общественото 
здраве по отношение на медицинските 
продукти и медицинските изделия, 
гъвкави механизми за разработване, 
възлагане на обществени поръчки, 
управление и внедряване на медицински 
мерки за противодействие, както и за да 
се активира подкрепа от ECDC за 
мобилизиране и разгръщане на екипи за 
подпомагане при поява на огнище, 
известни като „Работна група на ЕС в 
областта на здравеопазването“.

Изменение 25

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) При възникването на събитие, 
свързано със сериозни трансгранични 
заплахи за здравето, което е вероятно да 
има последици на равнището на Съюза, 
от съответните държави членки следва 
да се изисква предприемането на 
специални мерки за контрол или на 
мерки за проследяване на контактите по 
координиран начин с цел определяне на 
вече заразените лица и на лицата, 

(20) При възникването на събитие, 
свързано със сериозни трансгранични 
заплахи за здравето, което е вероятно да 
има последици на равнището на Съюза, 
от съответните държави членки следва 
да се изисква предприемането на 
специални мерки за контрол или на 
мерки за проследяване на контактите по 
координиран начин с цел определяне на 
вече заразените лица и на лицата, 
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изложени на риск. Това сътрудничество 
може да изисква обмен на лични данни 
посредством системата между пряко 
участващите в мерките за проследяване 
на контактите държави членки, 
включително на чувствителни данни, 
свързани със здравето, и на информация 
за потвърдени или предполагаеми 
случаи на заболяването при хора. 
Обменът от страна на държавите членки 
на лични данни за здравословното 
състояние трябва да е в съответствие с 
член 9, параграф 2, буква и) от 
Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета18.

изложени на риск. Комисията следва 
да гарантира сигурното обработване 
на тези данни, както и че те се 
обработват в съответствие със 
законодателството на Съюза за 
защита на личните данни. Това 
сътрудничество може да изисква обмен 
на лични данни посредством системата 
между пряко участващите в мерките за 
проследяване на контактите държави 
членки, включително на чувствителни 
данни, свързани със здравето, и на 
информация за потвърдени или 
предполагаеми случаи на заболяването 
при хора. Обменът от страна на 
държавите членки на лични данни за 
здравословното състояние трябва да е в 
съответствие с член 9, параграф 2, буква 
и) от Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета18.

__________________ __________________
18 Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 април 2016 г. относно защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и 
относно свободното движение на такива 
данни и за отмяна на Директива 
95/46/ЕО (Общ регламент относно 
защитата на данните) (ОВ L 119, 
4.5.2016 г., стр. 1).

18 Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 април 2016 г. относно защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и 
относно свободното движение на такива 
данни и за отмяна на Директива 
95/46/ЕО (Общ регламент относно 
защитата на данните) (ОВ L 119, 
4.5.2016 г., стр. 1).

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) съвместно възлагане на 
обществени поръчки за медицински 
мерки за противодействие;

в) съвместно възлагане на 
обществени поръчки за медицински 
мерки за противодействие, както и 
управление и внедряване на тези 
мерки;
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Изменение 27

Предложение за регламент
Член 3 – алинея 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) „сериозна трансгранична заплаха 
за здравето“ означава 
животозастрашаваща или друга 
сериозна опасност за здравето с 
биологичен, химичен, екологичен, 
климатичен или неизвестен произход, 
която се разпространява или е 
свързана със значителен риск от 
разпространение отвъд 
националните граници на държавите 
членки и която може да налага 
координация на равнището на Съюза с 
цел да се гарантира високо равнище на 
защита на човешкото здраве;

(7) „сериозна трансгранична заплаха 
за здравето“ означава 
животозастрашаваща или друга 
сериозна опасност за здравето с 
биологичен, химичен, екологичен, 
климатичен или неизвестен произход и 
която може да налага координация на 
равнището на Съюза с цел да се 
гарантира високо равнище на защита на 
човешкото здраве;

Изменение 28

Предложение за регламент
 Член 3 – алинея 1 – точка 8 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) „зелени ленти за преминаване“ 
означава проходими и безопасни 
транзитни коридори, които запазват 
веригите на доставки в случай на 
обявена извънредна ситуация в 
областта на общественото здраве на 
равнището на Съюза в ситуация на 
пандемия, като гарантират, че 
основни стоки, медицински мерки за 
противодействие и трансгранични 
работници могат да се движат 
свободно и безопасно в рамките на 
вътрешния пазар, при пълно спазване 
на член 77, параграф 2, буква д) от 
ДФЕС.

Изменение 29
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Създава се Комитет за здравна 
сигурност (КЗС). Той се състои от 
представители на държавите членки в 
два работни състава:

1. Създава се Комитет за здравна 
сигурност (КЗС). Той се състои от 
представители на всички държави 
членки в два работни състава:

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) приема становища и насоки, 
включително относно конкретни 
ответни мерки на държавите членки за 
предотвратяване и контрол на сериозни 
трансгранични заплахи за здравето.

г) приема становища и насоки, 
включително относно конкретни 
ответни мерки на държавите членки за 
предотвратяване и контрол на сериозни 
трансгранични заплахи за здравето, 
като взема предвид правилното 
функциониране на единния пазар.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 6 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) цифровите методи на работа 
от разстояние в ситуации, когато по 
основателни причини КЗС не може да 
заседава в условия на физическо 
присъствие.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 7 – алинея 1 a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Признатите социални партньори на 
Съюза в съответните секторни 
комитети за диалог в сектора на 
здравеопазването и социалните услуги 
имат статут на наблюдатели в КЗС.

Обосновка

Пандемията подчерта важната роля на социалните партньори в оценките на риска и 
осигуряването на готовност. Готовността е също така въпрос, свързан със здравето 
и безопасността, който включва работодателите, работниците и публичните органи 
при справянето с трансгранични заплахи за здравето. Един от примерите за секторен 
комитет на ЕС за социален диалог в това отношение е Комитетът за социален 
диалог за сектора на здравеопазването и болниците.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – буква ж б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жб) достатъчните запаси от 
лични предпазни средства с най-
високо качество;

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Планът на Съюза за готовност 
и реакция предвижда също така 
мерки за гарантиране на нормалното 
функциониране на единния пазар в 
случай на възникване на сериозни 
трансгранични заплахи за здравето.

Изменение 35
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Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква б – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) капацитет: включително оценки 
на рисковете и капацитет за определяне 
на приоритетите за готовност за 
действие при извънредни ситуации; 
надзор и ранно предупреждение, 
управление на информацията; достъп до 
диагностични услуги при извънредни 
ситуации; базови и безопасни, 
съобразени със социалното измерение 
на пола, здравни и спешни услуги; 
комуникация във връзка с риска; 
научноизследователска и развойна 
дейност и оценки за информиране и за 
ускоряване на готовността за действие 
при извънредни ситуации;

ii) капацитет: включително оценки 
на рисковете и капацитет за определяне 
на приоритетите за готовност за 
действие при извънредни ситуации; 
надзор и ранно предупреждение, 
управление на информацията; достъп до 
диагностични услуги при извънредни 
ситуации; базови и безопасни, 
съобразени със социалното измерение 
на пола, здравни и спешни услуги; 
комуникация във връзка с риска; 
научноизследователска и развойна 
дейност и оценки за информиране и за 
ускоряване на готовността за действие 
при извънредни ситуации, достатъчни 
запаси от лични предпазни средства с 
най-високо качество;

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията и всички държави 
членки, които желаят това, могат да 
участват в съвместна процедура за 
възлагане на обществени поръчки 
съгласно член 165, параграф 2 от 
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на 
Европейския парламент и на Съвета29 с 
оглед на предварителното закупуване на 
медицински мерки за противодействие 
при сериозни трансгранични заплахи за 
здравето.

1. Комисията предлага и всички 
държави членки, които желаят това, 
могат, като договарящи страни, да 
участват в съвместна процедура за 
възлагане на обществени поръчки 
съгласно член 165, параграф 2 от 
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на 
Европейския парламент и на Съвета29 с 
оглед на предварителното закупуване на 
медицински мерки за противодействие с 
цел готовност за и реакция при 
сериозни трансгранични заплахи за 
здравето.

__________________ __________________
29 Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 юли 2018 г. за финансовите правила, 

29 Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 юли 2018 г. за финансовите правила, 
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приложими за общия бюджет на Съюза, 
за изменение на регламенти (ЕС) № 
1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 
1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 
1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 
223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на 
Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 
(ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

приложими за общия бюджет на Съюза, 
за изменение на регламенти (ЕС) № 
1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 
1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 
1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 
223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на 
Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 
(ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) държавите членки, държавите от 
ЕАСТ и държавите — кандидатки за 
членство в Съюза, които участват в 
съвместна процедура за възлагане на 
обществени поръчки, възлагат 
обществени поръчки за въпросната 
медицинска мярка за противодействие 
чрез тази процедура, а не по други 
канали, и не могат да провеждат 
паралелни процеси на договаряне за 
този продукт;

в) държавите членки, държавите от 
ЕАСТ и държавите — кандидатки за 
членство в Съюза, които участват в 
съвместна процедура за възлагане на 
обществени поръчки, възлагат 
обществени поръчки за въпросната 
медицинска мярка за противодействие 
чрез тази процедура, а не по други 
канали, и не могат да провеждат 
паралелни процеси на договаряне за 
този продукт; провеждането на 
паралелни процеси на договаряне за 
този продукт води до изключване от 
групата на участващите държави;

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) съвместното възлагане на 
обществени поръчки се извършва по 
начин, който увеличава 
покупателната способност на 
участващите държави, увеличава 
капацитета и сигурността на 
доставките и гарантира честен, 
справедлив и финансово приемлив 
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достъп до медицински мерки за 
противодействие на сериозни 
трансгранични заплахи за здравето;

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) съвместното възлагане на 
обществени поръчки не засяга 
вътрешния пазар, не представлява 
дискриминация или ограничаване на 
търговията и не води до нарушаване на 
конкуренцията;

г) съвместното възлагане на 
обществени поръчки не засяга 
вътрешния пазар, не представлява 
дискриминация или ограничаване на 
търговията и не води до нарушаване на 
конкуренцията или концентрация на 
търсенето; съвместното възлагане на 
обществени поръчки гарантира, че 
потоците на доставки са 
непрекъснати и не допринася за 
недостиг в Съюза;

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) гарантират се диалог и 
координация между Комисията, 
участващите производители, 
държавите и експертите в областта 
на общественото здраве, 
включително представители на 
ECDC, EMA и Работната група за 
извънредни ситуации, при 
необходимост, на всички етапи от 
процедурата за възлагане на 
обществени поръчки, за да се 
осигурят яснота и прозрачност по 
отношение на процедурата за 
възлагане на обществени поръчки, 
сроковете и ангажиментите, поети 
от всички страни;
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Изменение 41

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Комисията и другите 
договарящи страни, участващи в 
съвместното възлагане на 
обществени поръчки, провеждат 
процедурата по възлагане по 
прозрачен, своевременен и ефективен 
начин, включително при договаряне 
на процеса, обхвата, сроковете, 
подробностите относно веригите на 
доставки, производството и 
доставката на медицински мерки за 
противодействие, тръжните 
спецификации, оповестяването на 
точната сума, предоставена на всяка 
участваща държава, подробните 
практически условия за оценка на 
заявленията за участие или на 
офертите, възлагането на поръчката, 
подробностите относно 
отговорността на участващите 
държави, правото, приложимо за 
договора, компетентния съд за 
разглеждане на спорове, като 
същевременно се определят ясни 
стъпки, които да се прилагат от 
самото начало на процедурата.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Процедурите за съвместно 
възлагане на обществени поръчки 
включват достъпни, прозрачни, 
качествени и недискриминационни 
технически спецификации и 



PE689.513v02-00 28/36 AD\1231166BG.docx

BG

критерии за подбор, които се вземат 
предвид при оценката на офертите в 
съвместната процедура за възлагане 
на обществени поръчки и отговарят 
на следните условия:

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 б (нов) – буква a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) най-високите стандарти за 
безопасност и качество, както се 
изисква от съответното 
законодателство;

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 б (нов) – буква б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) способността да се 
гарантират сигурността и 
капацитетът на доставките за 
въпросната медицинска мярка за 
противодействие.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията, във взаимодействие с 
държавите членки, осигурява 
координацията и обмена на информация 
между субектите, организиращи 
действие, включително, но не само, 
съвместни процедури за възлагане на 
обществени поръчки, складиране и 
даряване на медицински мерки за 

3. Комисията, във взаимодействие с 
държавите членки, осигурява 
координацията и обмена на информация 
между субектите, организиращи и 
участващи в действие в отговор на 
сериозна трансгранична заплаха за 
здравето, включително, но не само, 
съвместни процедури за възлагане на 



AD\1231166BG.docx 29/36 PE689.513v02-00

BG

противодействие в рамките на различни 
механизми, установени на равнището на 
Съюза, по-специално в рамките на:

обществени поръчки, разработване, 
натрупване, разпространение и 
даряване на медицински мерки за 
противодействие в рамките на различни 
механизми, установени на равнището на 
Съюза, по-специално в рамките на:

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Участващите държави 
гарантират, че е налице адекватно 
натрупване и разпределение на 
доставените медицински мерки за 
противодействие. Основните 
подробности и характеристики на 
процесите на натрупване и 
разпределение се определят в 
националните планове.

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. В съответствие с принципа на 
прозрачност Комисията редовно 
информира Европейския парламент 
относно преговорите, свързани със 
съвместното възлагане на 
обществени поръчки за медицински 
мерки за противодействие.

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 в (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3в. Европейският парламент си 
запазва по всяко време правото да 
упражнява контрол, в съответствие 
със съществуващите правила за 
поверителност, върху 
нецензурираното съдържание на 
всички договори, сключени в рамките 
на процедурите по настоящия член.

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3г. Комисията и държавите 
членки предоставят на 
потребителите актуална, достъпна 
и ясна информация относно техните 
права и задължения във връзка с 
медицинските мерки за 
противодействие, закупени чрез 
процедура за съвместно възлагане на 
обществена поръчка, включително 
подробности относно отговорността 
за вреди, и достъпа до правна защита 
и до представителство на 
потребителите.

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3д. Когато не се прилага 
съвместната процедура за възлагане 
на обществени поръчки за медицински 
мерки за противодействие на 
трансгранични заплахи за здравето, 
Комисията насърчава държавите 
членки да обменят информация 
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относно ценообразуването и датите 
на доставка на медицинските мерки 
за противодействие.

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) дава възможност за 
компютризирана обработка и обмен на 
информация, данни и документи.

б) дава възможност за 
компютризирана обработка и обмен на 
информация, данни и документи, като 
се взема предвид правото на Съюза за 
защита на личните данни.

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки отговарят за 
осигуряване на редовното захранване на 
интегрираната система за надзор със 
своевременна и пълна информация, 
данни и документи, предавани и 
обменяни чрез цифровата платформа.

3. Държавите членки отговарят за 
осигуряване на редовното захранване на 
интегрираната система за надзор със 
своевременна, пълна и точна 
информация, данни и документи, 
предавани и обменяни чрез цифровата 
платформа.

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) комуникацията по отношение на 
риска и комуникацията при кризи, която 
се адаптира към потребностите и 
обстоятелствата в държавите членки, 
така че да се предоставя съгласувана и 
координирана информация в рамките на 
Съюза на обществеността и на 

б) комуникацията по отношение на 
риска и комуникацията при кризи, която 
се адаптира към потребностите и 
обстоятелствата в държавите членки, 
така че да се предоставя съгласувана и 
координирана информация в рамките на 
Съюза на обществеността и на 
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здравните специалисти; здравните специалисти, а по 
целесъобразност и на други 
специалисти в областта на 
общественото здраве, като например 
ветеринарните лекари;

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) вземат предвид 
необходимостта от нормално 
функциониращ единен пазар, по-
специално наличието на зелени ленти 
за преминаване за свободно движение 
на храни и медицински мерки за 
противодействие.

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) активиране на подкрепата от 
ECDC, както е посочено в Регламент 
(ЕС).../... [ОВ …, ... г., стр. ... Моля 
въведете номера на Регламента за ECDC 
[ISC/2020/12527]] за мобилизиране и 
разгръщане на Работната група на ЕС в 
областта на здравеопазването.

в) активиране на подкрепата от 
ECDC, както е посочено в Регламент 
(ЕС).../... [ОВ …, ... г., стр. ... Моля 
въведете номера на Регламента за ECDC 
[ISC/2020/12527]] за мобилизиране и 
разгръщане на Работната група на ЕС в 
областта на здравеопазването, и по-
специално съставянето на списък на 
местата за настаняване в 
отделенията за интензивно лечение в 
държавите членки с цел потенциално 
трансгранично преместване на 
пациенти;

Изменение 56
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Предложение за регламент
 Член 25 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) зелени ленти за преминаване, 
посочени в член 25а от настоящия 
регламент, в изключителни случаи.

Изменение 57

Предложение за регламент
 Член 25 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 25a
Зелени ленти за преминаване 

1. След признаването на 
извънредна ситуация в областта на 
общественото здраве за ситуация на 
пандемия съгласно член 23, параграф 
1, Комисията, в случай на гранични 
ограничения, създава зелени ленти за 
преминаване, за да гарантира, че 
основните стоки, медицинските 
мерки за противодействие и 
трансграничните работници могат 
да се движат свободно в рамките на 
вътрешния пазар.
2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове за допълване на настоящия 
регламент с разпоредби относно 
създаването на зелените ленти за 
преминаване, посочени в параграф 1. 
3. Държава членка може да 
забрани или ограничи износа на 
медицински мерки за 
противодействие само в случаите, 
определени в член 36 от ДФЕС, по 
време на извънредна ситуация в 
областта на общественото здраве на 
равнището на Съюза, при условие че 
получи предварително разрешение от 
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Комисията.
Комисията взема решение по 
искането за предварително 
разрешение в срок от пет дни от 
искането. В случай че Комисията не 
вземе решение в този срок, 
разрешението се счита за дадено.

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 29 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 2025 г. и на всеки 5 години след това 
Комисията извършва оценка на 
настоящия регламент и представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклад с основните констатации. 
Оценката се извършва в съответствие с 
насоките на Комисията за по-добро 
регулиране. Оценката включва по-
специално оценка на функционирането 
на СРПР и на мрежата за 
епидемиологичен надзор, както и на 
координацията на реакцията с КЗС.

До 2025 г. и на всеки 5 години след това 
Комисията извършва оценка на 
настоящия регламент и представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклад с основните констатации. 
Оценката се извършва в съответствие с 
насоките на Комисията за по-добро 
регулиране. Оценката включва по-
специално оценка на функционирането 
на СРПР и на мрежата за 
епидемиологичен надзор, добавената 
стойност на процедурата за 
съвместно възлагане на обществени 
поръчки, както и на координацията на 
реакцията с КЗС и въздействието на 
регламента върху правилното 
функциониране на единния пазар при 
възникване на сериозни 
трансгранични заплахи за здравето. 
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