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Изменение 7
Томислав Сокол, Романа Томц, Иван Щефанец, Кристиан Долешал

Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Здравните разпоредби на 
Договорите все още не се използват в 
достатъчна степен от гледна точка 
на целите, за чието постигане биха 
могли да се използват. Следователно 
целта е да се гарантира, че в 
настоящия регламент се използват 
възможно най-добре предвидените в 
Договора правни основания за 
здравеопазването, за да се 
демонстрира стабилната здравна 
политика на Европейския съюз, като 
същевременно се запази нормалното 
функциониране на единния пазар, при 
наличието на сериозни 
трансгранични здравни заплахи.

Or. en

Изменение 8
Жан-Лен Лакапел, Маркус Бухайт, Виржини Жорон, Алесандра Басо, Марко 
Кампоменози

Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Общественото здраве 
принципно е отговорност на 
държавите членки, които са свободни 
да организират и да предоставят 
своите здравни услуги по желания от 
тях начин, както и да осигуряват 
медицински изделия, лекарства, 
ваксини и здравни продукти, и да 
разработват политики за 
сътрудничество и за споделяне на 
най-добри практики, информация и 
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медицинско оборудване, както те 
решат за целесъобразно.

Or. fr

Изменение 9
Жан-Лен Лакапел, Маркус Бухайт, Виржини Жорон, Алесандра Басо, Марко 
Кампоменози

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 
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 

(2) С оглед на поуките, извлечени по 
време на продължаващата пандемия от 
COVID-19, като например 
системните слабости във веригата за 
доставки на някои медицински 
изделия и лекарства в Европа, и по-
специално зависимостта от Китай и 
Индия, 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 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 
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контакти следва да бъде укрепен чрез 
създаването на автоматизирана система, 
използваща съвременни технологии.

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.

Or. fr

Изменение 10
Катержина Конечна

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 
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 

(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 здравни и зоонозни 
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 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 
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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.

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.

Or. en

Изменение 11
Мария Грапини

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 
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 

(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 
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 
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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.

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.

Or. ro

Изменение 12
Клара Понсати Обиолс

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 
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 

(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 
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 
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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.

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. С 
цел да се извлекат допълнителни 
поуки от пандемията от COVID-19, 
правната рамка следва да създава 
основа за гарантиране на 
устойчивост на веригата за доставки 
на жизненоважни лекарства. 

Or. en

Изменение 13
Томислав Сокол, Романа Томц, Иван Щефанец, Кристиан Долешал, Дан-Щефан 
Мотряну, Арба Кокалари

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 
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 

(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 
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 
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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.

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, без 
да се накърнява защитата на 
личните данни.

Or. en

Изменение 14
Томислав Сокол, Романа Томц, Иван Щефанец, Кристиан Долешал, Дан-Щефан 
Мотряну, Арба Кокалари

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 
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 

(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 
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 
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човешки произход (кръв, тъкани и 
клетки, органи), както и излагането на 
йонизиращо лъчение.

(ЛПС) и храни, субстанции от човешки 
произход (кръв, тъкани и клетки, 
органи), както и излагането на 
йонизиращо лъчение.

Or. en

Изменение 15
Катержина Конечна

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 
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.

(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 
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 или животински произход 
(кръв, тъкани и клетки, органи), както и 
излагането на йонизиращо лъчение.

Or. en

Изменение 16
Карло Фиданца, Адам Белан

Предложение за регламент
Съображение 6



AM\1229062BG.docx 11/111 PE691.332v01-00

BG

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 
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.

(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, както и в тясно 
сътрудничество с представителите 
на сектора и участниците във 
веригата за 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 
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.

Or. en

Изменение 17
Жан-Лен Лакапел, Маркус Бухайт, Виржини Жорон, Алесандра Басо, Марко 
Кампоменози
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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 
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.

(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 и при пълно спазване 
на принципа на субсидиарност, 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 
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.

Or. fr

Изменение 18
Жан-Лен Лакапел, Маркус Бухайт, Виржини Жорон
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Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Планирането на режима на 
готовност и реакция е съществен 
елемент за ефективния мониторинг, 
ранното предупреждение и борбата със 
сериозните трансгранични заплахи за 
здравето. Поради това Комисията 
трябва да изготви план на Съюза за 
готовност при здравни кризи и 
пандемии, който да бъде одобрен от 
КЗС. Това следва да бъде съчетано с 
актуализации на плановете за готовност 
и реакция на държавите членки, за да се 
гарантира тяхната съвместимост в 
рамките на структурите на регионално 
равнище. За да се подпомогнат 
държавите членки в това начинание, 
Комисията и агенциите на Съюза следва 
да организират за здравния персонал и 
персонала в областта на опазването на 
общественото здраве целенасочени 
обучения и дейности по обмен на 
знания, които да им предоставят 
необходимите знания и умения. За да се 
гарантира въвеждането в действие и 
изпълнението на тези планове, 
Комисията следва да провежда с 
държавите членки стрес тестове, учения 
и прегледи в хода на действията и след 
предприемане на действията. Тези 
планове следва да бъдат координирани, 
функционални и актуализирани и е 
необходимо да са налице достатъчно 
ресурси за привеждането им в действие. 
След стрес тестовете и прегледите на 
плановете следва да се предприемат 
корективни действия и Комисията 
следва да бъде информирана за всички 
актуализации.

(7) Планирането на режима на 
готовност и реакция е съществен 
елемент за ефективния мониторинг, 
ранното предупреждение и борбата със 
сериозните трансгранични заплахи за 
здравето. Поради това Комисията 
трябва да изготви план на Съюза за 
готовност при здравни кризи и 
пандемии, който да бъде одобрен от 
КЗС. Това следва да бъде съчетано с 
актуализации на плановете за готовност 
и реакция на държавите членки, за да се 
гарантира тяхната съвместимост в 
рамките на структурите на регионално 
равнище. За да се подпомогнат 
държавите членки в това начинание, 
Комисията и агенциите на Съюза следва 
да организират за здравния персонал и 
персонала в областта на опазването на 
общественото здраве целенасочени 
обучения и дейности по обмен на 
знания, които да им предоставят 
необходимите знания и умения. За да се 
гарантира въвеждането в действие и 
изпълнението на тези планове, 
Комисията следва да може да изисква 
от държавите членки да провеждат 
стрес тестове, учения и прегледи в хода 
на действията и след предприемане на 
действията. Тези планове следва да 
бъдат координирани, функционални и 
актуализирани и е необходимо да са 
налице достатъчно ресурси за 
привеждането им в действие. След стрес 
тестовете и прегледите на плановете 
следва да се предприемат корективни 
действия и Комисията следва да бъде 
информирана за всички актуализации.

Or. fr



PE691.332v01-00 14/111 AM\1229062BG.docx

BG

Изменение 19
Катержина Конечна

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Планирането на режима на 
готовност и реакция е съществен 
елемент за ефективния мониторинг, 
ранното предупреждение и борбата със 
сериозните трансгранични заплахи за 
здравето. Поради това Комисията 
трябва да изготви план на Съюза за 
готовност при здравни кризи и 
пандемии, който да бъде одобрен от 
КЗС. Това следва да бъде съчетано с 
актуализации на плановете за готовност 
и реакция на държавите членки, за да се 
гарантира тяхната съвместимост в 
рамките на структурите на регионално 
равнище. За да се подпомогнат 
държавите членки в това начинание, 
Комисията и агенциите на Съюза следва 
да организират за здравния персонал и 
персонала в областта на опазването на 
общественото здраве целенасочени 
обучения и дейности по обмен на 
знания, които да им предоставят 
необходимите знания и умения. За да се 
гарантира въвеждането в действие и 
изпълнението на тези планове, 
Комисията следва да провежда с 
държавите членки стрес тестове, учения 
и прегледи в хода на действията и след 
предприемане на действията. Тези 
планове следва да бъдат координирани, 
функционални и актуализирани и е 
необходимо да са налице достатъчно 
ресурси за привеждането им в действие. 
След стрес тестовете и прегледите на 
плановете следва да се предприемат 
корективни действия и Комисията 
следва да бъде информирана за всички 
актуализации.

(7) Планирането на режима на 
готовност и реакция е съществен 
елемент за ефективния мониторинг, 
ранното предупреждение и борбата със 
сериозните трансгранични заплахи за 
здравето. Поради това Комисията 
трябва да изготви план на Съюза за 
готовност при здравни кризи и 
пандемии, който да бъде одобрен от 
КЗС. Това следва да бъде съчетано с 
актуализации на плановете за готовност 
и реакция на държавите членки, за да се 
гарантира тяхната съвместимост в 
рамките на структурите на регионално 
равнище. За да се подпомогнат 
държавите членки в това начинание, 
Комисията и агенциите на Съюза следва 
да организират за здравния персонал и 
персонала в областта на опазването на 
общественото здраве целенасочени 
интердисциплинарни обучения и 
дейности по обмен на знания, които да 
им предоставят необходимите знания и 
умения. За да се гарантира въвеждането 
в действие и изпълнението на тези 
планове, Комисията следва да провежда 
с държавите членки стрес тестове, 
учения и прегледи в хода на действията 
и след предприемане на действията. 
Тези планове следва да бъдат 
координирани, функционални и 
актуализирани и е необходимо да са 
налице достатъчно ресурси за 
привеждането им в действие. След стрес 
тестовете и прегледите на плановете 
следва да се предприемат корективни 
действия и Комисията следва да бъде 
информирана за всички актуализации.

Or. en



AM\1229062BG.docx 15/111 PE691.332v01-00

BG

Изменение 20
Катержина Конечна

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) За тази цел държавите членки 
следва да предоставят на Комисията 
актуална информация за текущото 
състояние на планирането и 
изпълнението на режима на готовност и 
реакция на национално равнище. 
Предоставяната от държавите членки 
информация следва да включва 
елементите, които държавите членки са 
задължени да съобщават на Световната 
здравна организация (СЗО) в рамките на 
Международните здравни правила 
(МЗП)15. На свой ред Комисията следва 
на всеки 2 години да докладва на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно актуалното състояние и 
напредъка по отношение на 
готовността, планирането и 
изпълнението на реакцията на 
равнището на Съюза, включително 
относно корективните действия, за да се 
гарантира, че националните планове за 
готовност и реакция са адекватни. За да 
се подпомогне оценката на тези 
планове, одитите на ЕС в държавите 
членки следва да се провеждат в 
координация с ECDC и агенциите на 
Съюза. Това планиране следва да 
включва по-специално подходяща 
готовност на секторите с решаващо 
значение за обществото, като 
енергетика, транспорт, комуникации 
или гражданска защита, разчитащи в 
критична ситуация на добрата 
подготовка на системите за опазване на 
общественото здраве, съобразени със 
социалното измерение на пола, които от 
своя страна също зависят от дейността 
на тези сектори и от поддържането на 

(8) За тази цел държавите членки 
следва да предоставят на Комисията 
актуална информация за текущото 
състояние на планирането и 
изпълнението на режима на готовност и 
реакция на национално равнище. 
Предоставяната от държавите членки 
информация следва да включва 
елементите, които държавите членки са 
задължени да съобщават на Световната 
здравна организация (СЗО) в рамките на 
Международните здравни правила 
(МЗП)15. На свой ред Комисията следва 
на всеки 2 години да докладва на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно актуалното състояние и 
напредъка по отношение на 
готовността, планирането и 
изпълнението на реакцията на 
равнището на Съюза, включително 
относно корективните действия, за да се 
гарантира, че националните планове за 
готовност и реакция са адекватни. За да 
се подпомогне оценката на тези 
планове, одитите на ЕС в държавите 
членки следва да се провеждат в 
координация с ECDC и агенциите на 
Съюза. Това планиране следва да 
включва по-специално подходяща 
готовност на секторите с решаващо 
значение за обществото, като 
енергетика, транспорт, селско 
стопанство, хранителни вериги, 
природни ресурси, комуникации или 
гражданска защита, разчитащи в 
критична ситуация на добрата 
подготовка на системите за опазване на 
общественото здраве, съобразени със 
социалното измерение на пола, които от 
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основните услуги на подходящо 
равнище. В случай на сериозна 
трансгранична заплаха за здравето, 
причинена от зоонозна инфекция, е 
важно да се осигури оперативната 
съвместимост между сектора на 
здравеопазването и ветеринарния сектор 
по отношение на планирането на 
режима на готовност и реакция.

своя страна също зависят от дейността 
на тези сектори и от поддържането на 
основните услуги на подходящо 
равнище. В случай на сериозна 
трансгранична заплаха за здравето, 
причинена от зоонозна инфекция, е 
важно да се осигури оперативната 
съвместимост между сектора на 
здравеопазването и ветеринарния сектор 
по отношение на планирането на 
режима на готовност и реакция.

__________________ __________________
15 Световна здравна организация. 
Международни здравни правила (МЗП, 
2005 г.) 
https://www.who.int/ihr/publications/9789
241596664/en/

15 Световна здравна организация. 
Международни здравни правила (МЗП, 
2005 г.) 
https://www.who.int/ihr/publications/9789
241596664/en/

Or. en

Изменение 21
Жан-Лен Лакапел, Маркус Бухайт, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) За тази цел държавите членки 
следва да предоставят на Комисията 
актуална информация за текущото 
състояние на планирането и 
изпълнението на режима на готовност и 
реакция на национално равнище. 
Предоставяната от държавите членки 
информация следва да включва 
елементите, които държавите членки са 
задължени да съобщават на Световната 
здравна организация (СЗО) в рамките на 
Международните здравни правила 
(МЗП)15. На свой ред Комисията следва 
на всеки 2 години да докладва на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно актуалното състояние и 
напредъка по отношение на 
готовността, планирането и 

(8) За тази цел държавите членки 
следва да предоставят на Комисията 
актуална информация за текущото 
състояние на планирането и 
изпълнението на режима на готовност и 
реакция на национално равнище. 
Предоставяната от държавите членки 
информация следва да включва 
елементите, които държавите членки са 
задължени да съобщават на Световната 
здравна организация (СЗО) в рамките на 
Международните здравни правила 
(МЗП)15. На свой ред Комисията следва 
на всеки 2 години да докладва на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно актуалното състояние и 
напредъка по отношение на 
готовността, планирането и 
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изпълнението на реакцията на 
равнището на Съюза, включително 
относно корективните действия, за да се 
гарантира, че националните планове за 
готовност и реакция са адекватни. За 
да се подпомогне оценката на тези 
планове, одитите на ЕС в държавите 
членки следва да се провеждат в 
координация с ECDC и агенциите на 
Съюза. Това планиране следва да 
включва по-специално подходяща 
готовност на секторите с решаващо 
значение за обществото, като 
енергетика, транспорт, комуникации 
или гражданска защита, разчитащи в 
критична ситуация на добрата 
подготовка на системите за опазване на 
общественото здраве, съобразени със 
социалното измерение на пола, които от 
своя страна също зависят от дейността 
на тези сектори и от поддържането на 
основните услуги на подходящо 
равнище. В случай на сериозна 
трансгранична заплаха за здравето, 
причинена от зоонозна инфекция, е 
важно да се осигури оперативната 
съвместимост между сектора на 
здравеопазването и ветеринарния сектор 
по отношение на планирането на 
режима на готовност и реакция.

изпълнението на реакцията на 
равнището на Съюза, включително 
относно корективните действия, за да се 
гарантира наличието на съгласуваност 
между националните планове за 
готовност и реакция. За да се 
подпомогне оценката на тези планове, 
одитите на ЕС в държавите членки 
следва да се провеждат в координация с 
ECDC и агенциите на Съюза. Това 
планиране следва да включва по-
специално подходяща готовност на 
секторите с решаващо значение за 
обществото, като енергетика, транспорт, 
комуникации или гражданска защита, 
разчитащи в критична ситуация на 
добрата подготовка на системите за 
опазване на общественото здраве, 
съобразени със социалното измерение 
на пола, които от своя страна също 
зависят от дейността на тези сектори и 
от поддържането на основните услуги 
на подходящо равнище. В случай на 
сериозна трансгранична заплаха за 
здравето, причинена от зоонозна 
инфекция, е важно да се осигури 
оперативната съвместимост между 
сектора на здравеопазването и 
ветеринарния сектор по отношение на 
планирането на режима на готовност и 
реакция.

__________________ __________________

Международни здравни правила (МЗП, 
2005 г.) 
https://www.who.int/ihr/publications/9789
241596664/en/.

Международни здравни правила (МЗП, 
2005 г.) 
https://www.who.int/ihr/publications/9789
241596664/en/.

Or. fr

Изменение 22
Томислав Сокол, Романа Томц, Иван Щефанец, Кристиан Долешал

Предложение за регламент
Съображение 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) За тази цел държавите членки 
следва да предоставят на Комисията 
актуална информация за текущото 
състояние на планирането и 
изпълнението на режима на готовност и 
реакция на национално равнище. 
Предоставяната от държавите членки 
информация следва да включва 
елементите, които държавите членки са 
задължени да съобщават на Световната 
здравна организация (СЗО) в рамките на 
Международните здравни правила 
(МЗП)15. На свой ред Комисията следва 
на всеки 2 години да докладва на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно актуалното състояние и 
напредъка по отношение на 
готовността, планирането и 
изпълнението на реакцията на 
равнището на Съюза, включително 
относно корективните действия, за да се 
гарантира, че националните планове за 
готовност и реакция са адекватни. За да 
се подпомогне оценката на тези 
планове, одитите на ЕС в държавите 
членки следва да се провеждат в 
координация с ECDC и агенциите на 
Съюза. Това планиране следва да 
включва по-специално подходяща 
готовност на секторите с решаващо 
значение за обществото, като 
енергетика, транспорт, комуникации 
или гражданска защита, разчитащи в 
критична ситуация на добрата 
подготовка на системите за опазване на 
общественото здраве, съобразени със 
социалното измерение на пола, които 
от своя страна също зависят от 
дейността на тези сектори и от 
поддържането на основните услуги на 
подходящо равнище. В случай на 
сериозна трансгранична заплаха за 
здравето, причинена от зоонозна 
инфекция, е важно да се осигури 
оперативната съвместимост между 
сектора на здравеопазването и 

(8) За тази цел държавите членки 
следва да предоставят на Комисията 
актуална информация за текущото 
състояние на планирането и 
изпълнението на режима на готовност и 
реакция на национално равнище. 
Предоставяната от държавите членки 
информация следва да включва 
елементите, които държавите членки са 
задължени да съобщават на Световната 
здравна организация (СЗО) в рамките на 
Международните здравни правила 
(МЗП)15. На свой ред Комисията следва 
на всеки 2 години да докладва на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно актуалното състояние и 
напредъка по отношение на 
готовността, планирането и 
изпълнението на реакцията на 
равнището на Съюза, включително 
относно корективните действия, за да се 
гарантира, че националните планове за 
готовност и реакция са адекватни. За да 
се подпомогне оценката на тези 
планове, одитите на ЕС в държавите 
членки следва да се провеждат в 
координация с ECDC и агенциите на 
Съюза. Това планиране следва да 
включва по-специално подходяща 
готовност на секторите с решаващо 
значение за обществото като енергетика, 
транспорт, комуникации или 
гражданска защита, разчитащи в 
критична ситуация на добрата 
подготовка на системите за опазване на 
общественото здраве, които от своя 
страна също зависят от дейността на 
тези сектори и от поддържането на 
основните услуги на подходящо 
равнище. В случай на сериозна 
трансгранична заплаха за здравето, 
причинена от зоонозна инфекция, е 
важно да се осигури оперативната 
съвместимост между сектора на 
здравеопазването и ветеринарния сектор 
по отношение на планирането на 
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ветеринарния сектор по отношение на 
планирането на режима на готовност и 
реакция.

режима на готовност и реакция.

__________________ __________________
15 Световна здравна организация. 
Международни здравни правила (МЗП, 
2005 г.) 
https://www.who.int/ihr/publications/9789
241596664/en/

15 Световна здравна организация. 
Международни здравни правила (МЗП, 
2005 г.) 
https://www.who.int/ihr/publications/9789
241596664/en/

Or. en

Изменение 23
Адриана Малдонадо Лопес, Мария Мануел Лейтан Маркеш, Биляна  Борзан, 
Марк Анжел, Евелин Гебхарт, Андреас Шидер, Мария Грапини, Лешек Милер, 
Брандо Бенифеи, Клара  Агилера

Предложение за регламент
Съображение 8 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Въз основа на поуките, 
извлечени от продължаващата 
пандемия от COVID-19, настоящият 
регламент следва да създаде по-
стабилна рамка за координация на 
равнището на Съюза. Преходът във 
връзка с възлагането на обществени 
поръчки за лични предпазни средства, 
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) от национално 
към европейско ниво е ефективен и е 
от полза за гражданите. С него се 
избягва конкуренцията между 
държавите членки и се гарантира 
сигурен, честен, справедлив и 
финансово приемлив достъп до 
медицински мерки за 
противодействие. Поради това 
съвместните процедури за възлагане 
на обществени поръчки следва да се 
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прилагат по подразбиране по 
отношение на медицински мерки за 
противодействие, при наличието на 
трансгранични здравни заплахи.

Or. en

Изменение 24
Жан-Лен Лакапел, Маркус Бухайт, Виржини Жорон, Алесандра Басо, Марко 
Кампоменози

Предложение за регламент
Съображение 8 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Настоящият регламент следва 
да се основава на поуките, извлечени 
от пандемията от COVID-19, за да се 
прецени дали е необходим мандат на 
ЕС за координация, по-специално с 
оглед на трудностите, с които 
Европейската комисия се сблъска при 
преговорите за сключване на договори 
за централизирано снабдяване с 
ваксини, както и при тяхната 
доставка. В светлината на този 
опит мандатът за преговори следва 
да включва разпоредби относно 
квалификацията на преговарящите, 
условията, реда и сроковете за 
доставка, както и ползите или 
санкциите, които трябва да се 
прилагат в случай на старание или 
неизпълнение.

Or. fr

Изменение 25
Джорди Каняс, Лише Схренемахер, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Влад-
Мариус Ботош

Предложение за регламент
Съображение 8 а (ново)
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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. 
В случай че Световната здравна 
организация обяви извънредна 
ситуация в областта на 
общественото здраве, официално 
призната на равнището на Съюза, 
реакцията ще включва по-голяма 
координация и по изключение ще 
позволява провеждането на 
съвместни процедури за възлагане на 
обществени поръчки за разработване, 
складиране, разпространение и 
даряване на медицински мерки за 
противодействие с цел 
удовлетворяване на най-належащите 
потребности, когато тези продукти 
не могат да бъдат закупени или 
доставени толкова ефективно по друг 
начин.

Or. en

Изменение 26
Джорди Каняс, Лише Схренемахер, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Влад-
Мариус Ботош

Предложение за регламент
Съображение 8 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8б) Основната цел на съвместните 
обществени поръчки следва да бъде да 
се подобри готовността и реакцията 
при сериозни трансгранични здравни 
заплахи, и по-специално да се подобри 
сигурността и капацитетът за 
обезпечаване на медицински мерки за 
противодействие в участващите 
държави по време на заплахата, да се 
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гарантира справедлив достъп за 
пациентите и да се осигури по-голяма 
видимост и предвидимост за 
участващите заинтересовани 
страни.

Or. en

Изменение 27
Адриана Малдонадо Лопес, Мария Мануел Лейтан Маркеш, Кристел Шалдемозе, 
Биляна  Борзан, Марк Анжел, Евелин Гебхарт, Андреас Шидер, Мария Грапини, 
Лешек Милер, Брандо Бенифеи, Клара  Агилера

Предложение за регламент
Съображение 8 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8б) С цел гарантиране на 
устойчивост на единния пазар при 
бъдещи извънредни ситуации, 
свързани с общественото здраве, и 
намаляване на зависимостта от 
трети държави, настоящият 
регламент следва да насърчава 
създаването на минимални 
европейски запаси от медицински 
мерки за противодействие, като 
стратегически продукти.

Or. en

Изменение 28
Адриана Малдонадо Лопес, Мария Мануел Лейтан Маркеш, Биляна  Борзан, 
Марк Анжел, Евелин Гебхарт, Андреас Шидер, Мария Грапини, Лешек Милер, 
Брандо Бенифеи, Клара  Агилера

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, 

(9) Тъй като сериозните 
трансгранични заплахи за здравето не се 
ограничават до границите на Съюза, 



AM\1229062BG.docx 23/111 PE691.332v01-00

BG

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, 
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.

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, 
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. 
Клаузата за изключителност следва 
да предвижда, че участващите 
държави не могат да водят преговори 
и/или да сключват паралелни договори 
с производителите; в противен 
случай, те следва да бъдат изключени 
от групата на участващите държави. 
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. Мерките за 
прозрачност трябва да бъдат 
подобрени, за да се осигури възможно 
най-бърз, равен, справедлив и 
финансово приемлив достъп до 
жизненоважни медицински мерки за 
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противодействие, като същевременно 
се избягват ценови спекулации между 
отделните държави членки. В случай 
че не се прилагат съвместни 
процедури за възлагане на обществени 
поръчки, трябва да се гарантира 
високо ниво на прозрачност при 
ценообразуването, възстановяването 
на разходи за различни видове лечение, 
пускането на пазара на медицински 
продукти и оценката на здравни 
технологии, за да могат да се 
осигурят еднакви условия за 
държавите членки при преговорите с 
фармацевтични дружества.

__________________ __________________
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).

Or. en

Изменение 29
Адам Белан, Карло Фиданца

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 

(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 
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определят практическите условия, 
уреждащи съвместната процедура за 
възлагане на обществени поръчки, 
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.

определят практическите условия, 
уреждащи съвместната процедура за 
възлагане на обществени поръчки, 
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 
Съюза. Клаузата за изключителност 
следва да предвижда, че на 
държавите, участващи в 
съвместната процедура за възлагане 
на обществени поръчки, не е 
позволено да прилагат и да 
финализират паралелни договори, 
включващи едни и същи медицински 
мерки за противодействие и 
преговарящи страни, като по този 
начин се избягва изключването на 
тези държави от групата на 
участващите държави. 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.

__________________ __________________
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).

Or. en
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Изменение 30
Джорди Каняс, Лише Схренемахер, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Влад-
Мариус Ботош

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, 
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 

(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, 
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 сигурност и капацитет за 
обезпечаване на въпросните 
медицински мерки за 
противодействие. 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 и натрупването на 
резерв и разпределянето на 
медицински мерки за противодействие, 



AM\1229062BG.docx 27/111 PE691.332v01-00

BG

парламент и на Съвета16. 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).

Or. en

Изменение 31
Жан-Лен Лакапел, Маркус Бухайт, Виржини Жорон

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, 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 

(9) Споразумението за съвместно 
възлагане на обществени поръчки, в 
което се определят практическите 
условия, уреждащи съвместната 
процедура за възлагане на обществени 
поръчки, установена съгласно член 5 от 
Решение № 1082/2013/ЕС, следва 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. Тази клауза за 
изключителност следва все пак да 
гарантира, че държавите членки, 
които желаят, могат да сключват 
други договори с различни доставчици 
и са свободни да правят това, с цел да 
се застраховат срещу евентуално 
забавяне или други проблеми, засягащи 
съвместната процедура. Комисията 
следва да осигури координация и обмен 
на информация между субектите, 
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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.

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.

__________________ __________________
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).

Or. fr

Изменение 32
Карло Фиданца, Никола Прокачини, Рафаеле Станканели, Пиетро Фиоки, Серджо 
Берлато, Винченцо Софо

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 

(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 
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на обществени поръчки, в което се 
определят практическите условия, 
уреждащи съвместната процедура за 
възлагане на обществени поръчки, 
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.

на обществени поръчки, в което се 
определят практическите условия, 
уреждащи съвместната процедура за 
възлагане на обществени поръчки, 
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 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 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.

__________________ __________________
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).

Or. en

Изменение 33
Томислав Сокол, Романа Томц, Иван Щефанец, Кристиан Долешал, Дан-Щефан 
Мотряну, Арба Кокалари

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Тъй като сериозните (9) Тъй като сериозните 
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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, 
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.

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, 
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. Европейската 
комисия следва да обърне специално 
внимание на това, че трябва да се 
гарантира, че съвместното възлагане 
на обществени поръчки за медицински 
мерки за противодействие по смисъла 
на член 12 следва да включва и 
закупуването на лекарствени 
продукти сираци.

__________________ __________________
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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).

Or. en

Изменение 34
Джорди Каняс, Лише Схренемахер, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Влад-
Мариус Ботош

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Съвместните обществени 
поръчки следва да се провеждат по 
прозрачен, навременен и ефективен 
начин, за да се предотвратят 
нарушения на пазара и да се 
гарантира, че съответните 
участници изпълняват своите 
договорни задължения. Във връзка с 
това е важно да се определят ясни и 
прозрачни стъпки още от самото 
начало на процедурата по възлагане 
на обществени поръчки по отношение 
на самия процес, обхват, тръжни 
спецификации, график и 
формалности. Следва да се предвиди 
въвеждането на предварителен етап 
на консултации с участващите 
заинтересовани страни, както и ясна, 
взаимна комуникация през целия 
процес.

Or. en

Изменение 35
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

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

(9a) Тъй като целта на 
съвместното възлагане на 
обществени поръчки беше да се 
гарантира бързото обезпечаване на 
медицински мерки за 
противодействие за държавите – 
членки на ЕС, в рамките на един 
силно конкурентен пазар, участието в 
този механизъм следва да се ограничи 
единствено до държавите – членки на 
ЕС, тъй като в противен случай 
търсенето би надхвърлило 
предлагането и би довело до твърде 
голям натиск върху капацитета на 
доставчиците за изпълнение на 
поръчките.

Or. fr

Изменение 36
Адам Белан, Карло Фиданца

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Съвместната процедура за 
възлагане на обществени поръчки 
следва преди всичко да насърчава 
сътрудничеството и солидарността 
между държавите членки по време на 
тежка здравна криза, да укрепва 
тяхната позиция за водене на 
преговори и да осигурява по-
благоприятни условия за възлагането 
на обществени поръчки по отношение 
на количеството, цените или 
наличността на договорените 
медицински мерки за 
противодействие.

Or. en
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Изменение 37
Томислав Сокол, Романа Томц, Иван Щефанец, Кристиан Долешал, Дан-Щефан 
Мотряну, Арба Кокалари

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) За да се постигне прозрачност, 
Комисията предоставя на 
Европейския парламент пълна, 
навременна и точна информация за 
текущите преговори и осигурява 
достъп до тръжното досие за целите 
на прилагането на процедурата, 
посочена в член 12 от настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 38
Карло Фиданца, Никола Прокачини, Рафаеле Станканели, Серджо Берлато, 
Пиетро Фиоки, Винченцо Софо, Адам Белан

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Основната цел на съвместното 
възлагане на обществени поръчки 
следва да бъде да се гарантира 
стабилност в непредсказуема среда 
само в контекста на трансгранична 
здравна криза, като по този начин се 
гарантира справедлив достъп за 
пациентите, както и по-голяма 
видимост и предвидимост за 
участващите заинтересовани 
страни.

Or. en
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Изменение 39
Адриана Малдонадо Лопес, Мария Мануел Лейтан Маркеш, Биляна  Борзан, 
Марк Анжел, Евелин Гебхарт, Андреас Шидер, Мария Грапини, Лешек Милер, 
Брандо Бенифеи, Клара  Агилера

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) За да се осигури справедлива и 
еднаква процедура и достъп за всички 
европейски граждани, Европейският 
парламент следва да контролира 
договорите, сключвани в рамките на 
съвместната процедура за възлагане 
на обществени поръчки.

Or. en

Изменение 40
Адам Белан

Предложение за регламент
Съображение 9 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9б) Тъй като една от основните 
отговорности на държавите членки е 
да осигурят защита за своите 
граждани, е необходима повече 
гъвкавост, за да се позволи коригиране 
на договорните разпоредби след 
сключването на първоначалния 
договор, с цел да се увеличи, намали 
или отмени поръчката за медицински 
мерки за противодействие. За да 
защитят изпълнителите, пряко 
участващи в прилагането на 
политиките на Съюза, националните 
органи, участващи в процедурата за 
съвместно възлагане на обществени 
поръчки, следва да обосноват такива 
корекции в договора и за тази цел 
следва да обяснят сериозността или 
спешността на въпросните 
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обстоятелства; корекциите на 
договорите следва да се извършват в 
тясно сътрудничество с 
партньорите по договора, като се 
вземат предвид ангажиментите, 
поети до датата на корекцията. 

Or. en

Изменение 41
Джорди Каняс, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Влад-Мариус Ботош

Предложение за регламент
Съображение 9 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9б) Функционирането на 
споразумението за съвместни 
обществени поръчки и системата 
rescEU следва да бъде предмет на 
високи стандарти за прозрачност, 
при условие че това не застрашава 
преговорите и спазването на 
договорите за покупко-продажба, 
включително оповестяването на 
точните количества, доставени на 
всяка участваща държава, 
подробности за веригите на доставка, 
производството и доставката на 
закупените продукти, подробности за 
отговорността на участващите 
държави, както и информация за 
наличието на схеми за обезщетение, 
основани на обективна отговорност, в 
тези участващи държави.

Or. en

Изменение 42
Карло Фиданца, Никола Прокачини, Рафаеле Станканели, Серджо Берлато, 
Пиетро Фиоки, Винченцо Софо, Адам Белан

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

(9б) Съвместните обществени 
поръчки следва да се провеждат по 
прозрачен, навременен и ефективен 
начин, за да се предотвратят 
нарушения на пазара и да се 
гарантира, че съответните 
участници изпълняват своите 
договорни задължения. Във връзка с 
това е важно да се определят ясни и 
прозрачни стъпки още от самото 
начало на процедурата по възлагане 
на обществени поръчки по отношение 
на самия процес, обхват, тръжни 
спецификации, график и 
формалности. Следва да се предвиди 
въвеждането на предварителен етап 
на консултации с участващите 
заинтересовани страни, както и 
двустранна комуникация през целия 
процес.

Or. en

Изменение 43
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Съображение 9 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9б) По същата причина 
съвместното възлагане на 
медицински мерки за 
противодействие от Европейския 
съюз следва да бъде запазено предимно 
за държавите членки, участващи в 
този механизъм, които трябва да 
имат предимство пред тези, които не 
го правят, като същевременно се 
избягва преразпределение извън 
Европейския съюз.

Or. fr
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Изменение 44
Адам Белан, Карло Фиданца

Предложение за регламент
Съображение 9 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9в) Пандемията от COVID-19 
разкри ограниченото 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 
административната тежест, за да 
се засили участието на МСП в 
процеса. 

Or. en

Изменение 45
Джорди Каняс, Лише Схренемахер, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Влад-
Мариус Ботош

Предложение за регламент
Съображение 9 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9в) При наличието на 
трансгранична здравна заплаха, 
производството често трябва да се 
преструктурира бързо и в кратки 
срокове. Следователно е важно 
сроковете за съвместните 
обществени поръчки да бъдат 
приведени в съответствие с крайните 
срокове на производителите, за да се 



PE691.332v01-00 38/111 AM\1229062BG.docx

BG

осигури яснота и да се видят 
очакванията на организаторите и на 
участващите организации.

Or. en

Изменение 46
Карло Фиданца, Никола Прокачини, Рафаеле Станканели, Пиетро Фиоки, 
Винченцо Софо

Предложение за регламент
Съображение 9 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9в) При ситуация на здравна криза 
производството често е необходимо 
бързо и в кратки срокове. 
Следователно е важно сроковете за 
съвместните обществени поръчки да 
бъдат приведени в съответствие с 
крайните срокове на 
производителите, за да се осигури 
яснота и да се видят очакванията на 
организаторите и на участващите 
организации.

Or. en

Изменение 47
Джорди Каняс, Лише Схренемахер, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Влад-
Мариус Ботош

Предложение за регламент
Съображение 9 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9г) За да се постигнат основните 
цели на настоящия регламент, и по-
специално да се осигури бърза реакция 
в случай на сериозни трансгранични 
здравни заплахи, следва да се 
определят приоритетни условия, 
които да са задължителни за 
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предприятията при провеждането на 
съвместни процедури за обществени 
поръчки и да гарантират, при всички 
обстоятелства, изпълнението на 
техните задължения към 
участващите държави по отношение 
на доставките и планираните 
ангажименти.

Or. en

Изменение 48
Карло Фиданца, Никола Прокачини, Рафаеле Станканели, Пиетро Фиоки, 
Винченцо Софо

Предложение за регламент
Съображение 9 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9г) Въпросът за регулаторната 
гъвкавост следва да се обмисли и да се 
разреши, за да се гарантират по-бързи 
доставки за пазарите, например чрез 
взаимно приемане на разрешенията за 
пускане на продукти на пазара, в 
случай на извънредни ситуации.

Or. en

Изменение 49
Карло Фиданца, Никола Прокачини, Рафаеле Станканели, Серджо Берлато, 
Пиетро Фиоки, Винченцо Софо

Предложение за регламент
Съображение 9 д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9д) Съвместното възлагане на 
обществени поръчки предполага 
споделени отговорности и справедлив 
подход, както и права и задължения 
за всички участващи страни, 
съответни органи и производители. В 
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тази връзка задълженията следва да 
се определят и да се спазват още от 
самото начало: за производителите – 
да доставят продукцията, а за 
органите – да закупят договорените и 
запазени от тях количества. Това е 
важно също и за да се избегне 
разхищението на лекарствени 
продукти.

Or. en

Изменение 50
Джорди Каняс, Лише Схренемахер, Влад-Мариус Ботош

Предложение за регламент
Съображение 9 д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9д) Освен това за органите на 
държавите членки следва да се 
осигури подходяща регулаторна 
гъвкавост в рамките на съвместните 
процедури за възлагане на обществени 
поръчки, включително, по 
целесъобразност, за разрешенията за 
пускане на пазара, с цел  гарантиране 
на по-бързи и навременни доставки на 
европейския единен пазар.

Or. en

Изменение 51
Джорди Каняс, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Влад-Мариус Ботош

Предложение за регламент
Съображение 9 e (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9е) Съвместното възлагане на 
обществени поръчки предполага 
споделени отговорности и справедлив 
подход, както и права и задължения 



AM\1229062BG.docx 41/111 PE691.332v01-00

BG

за всички участващи страни, 
съответни органи и производители. В 
тази връзка задълженията следва да 
се определят и да се спазват още от 
самото начало: за производителите – 
да доставят продукцията, а за 
органите – да закупят договорените и 
запазени от тях количества.

Or. en

Изменение 52
Карло Фиданца, Никола Прокачини, Рафаеле Станканели, Серджо Берлато, 
Пиетро Фиоки, Винченцо Софо

Предложение за регламент
Съображение 9 e (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9е) При определянето на критерии 
за устойчивост на съвместното 
възлагане на обществени поръчки е 
важно тези критерии да надхвърлят 
цената/разходите и да се вземат 
предвид само при процеса на възлагане 
на поръчките. При определянето на 
тези критерии следва да се взема 
предвид, например, способността на 
оферента да гарантира сигурност на 
доставките при кризисна ситуация, 
свързана с общественото здраве.

Or. en

Изменение 53
Джорди Каняс, Лише Схренемахер, Влад-Мариус Ботош

Предложение за регламент
Съображение 9 ж (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9ж) Ако тези критерии се 
използват за постигане на 
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устойчивост на съвместните 
обществени поръчки, Комисията 
следва да гарантира достъпни, 
прозрачни, пропорционални и 
недискриминационни технически 
спецификации и критерии за подбор и 
възлагане на поръчки, като придаде 
значителна и приоритетна стойност 
на 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 
включват способността на оферента 
да гарантира сигурност и капацитет 
на доставките в ситуация на 
трансгранична здравна заплаха, както 
и да предвиждат подходяща 
гъвкавост с цел осигуряване на по-
широк спектър от добри доставчици 
и ефективно участие на малките и 
средните предприятия в процеса на 
възлагане на поръчки.

Or. en

Изменение 54
Джорди Каняс, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Влад-Мариус Ботош

Предложение за регламент
Съображение 9 з (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9з) С цел улесняване на 
преговорите по съвместните 
процедури за възлагане на обществени 
поръчки държавите членки следва да 
създадат схеми за обезщетения, 
основани на обективна отговорност, 
които да се използват в случай на 
обявена от ЕС трансгранична здравна 
заплаха; те следва да позволяват на 
гражданите, които могат да 
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пострадат от нежелана лекарствена 
реакция при прилагането на 
медицинска мярка за 
противодействие, включена в 
съвместната процедура за възлагане 
на обществена поръчка, да получат 
справедливо обезщетение, като 
докажат единствено причинно-
следствената връзка между 
въпросната медицинска мярка за 
противодействие и причинените 
вреди. Разходите за тези евентуални 
вреди не трябва да се плащат от 
пострадалите лица поотделно, а 
трябва да се разглеждат като общ 
проблем за цялото общество. Поради 
това следва да се осигури равен 
достъп до справедливи обезщетения 
чрез схеми за обезщетения, основани 
на обективна отговорност.

Or. en

Изменение 55
Катержина Конечна

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Комисията следва да засили 
сътрудничеството и дейностите с 
държавите членки, ECDC, Европейската 
агенция по лекарствата (EMA), други 
агенции на Съюза, 
научноизследователски инфраструктури 
и СЗО с цел подобряване на 
профилактиката на заразните болести, 
като например предотвратимите чрез 
ваксиниране болести, както и по други 
здравни проблеми, като например 
антимикробната резистентност.

(11) Комисията следва да засили 
сътрудничеството и дейностите с 
държавите членки, ECDC, Европейската 
агенция по лекарствата (EMA), други 
агенции на Съюза, 
научноизследователски 
инфраструктури, както и с 
тристранната структура (СЗО, 
Световната организация по 
здравеопазване на животните и 
ФАО), с цел подобряване на 
профилактиката на заразните болести, 
като например предотвратимите чрез 
ваксиниране болести, както и по други 
здравни проблеми, като например 
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антимикробната резистентност.

Or. en

Изменение 56
Карло Фиданца, Адам Белан

Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Следва да се насърчава 
редовната двупосочна комуникация и 
обмен на информация между 
компетентните органи, 
промишлеността и съответните 
участници във веригата за доставки 
на фармацевтични продукти, за да се 
улесни предварителният диалог за 
предвидимите сериозни 
трансгранични здравни заплахи; този 
диалог ще бъде установен чрез обмен 
на информация относно очакваните 
ограничения на предлагането, което 
ще позволи по-добра координация, 
синергии и силен отговор, при 
необходимост.

Or. en

Изменение 57
Томислав Сокол, Романа Томц, Иван Щефанец, Кристиан Долешал, Дан-Щефан 
Мотряну, Арба Кокалари

Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Настоящият регламент 
гарантира координирани действия на 
равнището на Европейския съюз, с цел 
да се избегне затварянето на 
вътрешните граници и 
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парализирането на вътрешния пазар, 
което би могло да застраши 
движението на някои основни 
доставки, включително лекарства, 
медицински продукти и лични 
предпазни средства (ЛПС). 
Следователно е необходимо да се 
гарантира правилно прилагане на 
европейското законодателство във 
връзка с ограниченията върху износа 
чрез постоянен механизъм за 
уведомяване.

Or. en

Изменение 58
Адриана Малдонадо Лопес, Мария Мануел Лейтан Маркеш, Марк Анжел, Евелин 
Гебхарт, Андреас Шидер, Мария Грапини, Лешек Милер, Брандо Бенифеи, Клара  
Агилера

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 

(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, за да се гарантира, inter alia, 
честен, справедлив и финансово 
приемлив достъп до медицински 
мерки за противодействие в цяла 
Европа. Предприетите на национално 
равнище мерки следва да са 
пропорционални и ограничени до 
рисковете за общественото здраве, 
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свързаните със свободното движение на 
хора, стоки и услуги.

свързани със сериозни трансгранични 
заплахи за здравето, и да 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.

Or. en

Изменение 59
Томислав Сокол, Романа Томц, Иван Щефанец, Кристиан Долешал, Дан-Щефан 
Мотряну, Арба Кокалари

Предложение за регламент
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 60
Катержина Конечна

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Несъгласуваната комуникация с 
обществеността и заинтересованите 
страни, като здравните специалисти, 

(17) Несъгласуваната комуникация с 
обществеността и заинтересованите 
страни, като здравните специалисти, 
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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.

специалистите в областта на 
общественото здравеопазване, като 
например ветеринарните лекари, 
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 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 
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).

Or. en

Изменение 61
Томислав Сокол, Романа Томц, Иван Щефанец, Кристиан Долешал, Дан-Щефан 
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Мотряну, Арба Кокалари

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, 
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 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 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 

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 
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гражданска защита на Съюза (ОВ L 77 I, 
20.3.2019 г., стр. 1).

гражданска защита на Съюза (ОВ L 77 I, 
20.3.2019 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 62
Мария Грапини

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 

(17) Несъгласуваната комуникация с 
обществеността и заинтересованите 
страни, като здравните специалисти, и 
неинформирането на гражданите 
могат да окажат 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 
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парламент и на Съвета17. 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).

Or. ro

Изменение 63
Адриана Малдонадо Лопес, Мария Мануел Лейтан Маркеш, Кристел Шалдемозе, 
Биляна  Борзан, Марк Анжел, Евелин Гебхарт, Андреас Шидер, Мария Грапини, 
Лешек Милер, Брандо Бенифеи, Клара  Агилера

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 създава 
нов механизъм, който да засили 
координацията и да улесни 
съвместните процедури за възлагане 
на обществени поръчки за 
разработването, складирането 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 ECDC, на 
ЕМА и на други органи или агенции на 
Съюза като наблюдатели, както и от 
представители на Европейския 
парламент. 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“.

Or. en

Изменение 64
Карло Фиданца, Адам Белан

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 

(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 
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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 
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“.

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 
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, с тясно 
приобщаване на съответните 
заинтересовани страни от отрасъла. 
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“.

Or. en

Изменение 65
Жан-Лен Лакапел, Маркус Бухайт, Виржини Жорон, Алесандра Басо
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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 
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 

(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 
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 
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подпомагане при поява на огнище, 
известни като „Работна група на ЕС в 
областта на здравеопазването“.

подпомагане при поява на огнище, 
известни като „Работна група на ЕС в 
областта на здравеопазването“. В 
съответствие с ограниченията, 
определени в Договорите, никой от 
тези механизми не следва да бъде 
обвързващ за държавите членки, но 
те следва да улесняват Съюза и 
държавите членки при 
координирането и приемането на 
мерки на европейско равнище.

Or. fr

Изменение 66
Томислав Сокол, Романа Томц, Иван Щефанец, Кристиан Долешал, Дан-Щефан 
Мотряну, Арба Кокалари

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, 
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 

(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, 
изложени на риск. Комисията 
гарантира сигурното обработване на 
тези данни, както и че те се 
обработват в съответствие с 
правилата 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. 
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Европейския парламент и на Съвета18. 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., стp. 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., стp. 1).

Or. en

Изменение 67
Жан-Лен Лакапел, Маркус Бухайт, Виржини Жорон

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, 
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 

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

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., стp. 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., стp. 1).

Or. fr

Изменение 68
Жан-Лен Лакапел, Маркус Бухайт, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Доколкото целите на настоящия 
регламент не могат да бъдат 
постигнати в достатъчна степен от 
държавите членки поради 
трансграничните измерения на 
сериозните заплахи за здравето, а 
могат да бъдат постигнати по-добре 
на равнището на Съюза, Съюзът 
може да приеме мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, уреден в 
член 5 от Договора за Европейския 
съюз. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в 
посочения член, настоящият 
регламент не надхвърля 
необходимото за постигането на 

(23) Доколкото целите на настоящия 
текст се отнасят само до 
доброволното сътрудничество на 
държавите членки и до организацията 
на равнището на институциите, 
органите, службите и агенциите на 
Съюза, приемането на регламент не е 
правилният начин за постигането им 
по съдържателен начин. В 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, уреден в член 5 от 
Договора за Европейския съюз, е за 
предпочитане, тъй като отмененият 
текст е решение, той да бъде заменен 
с друго решение или директива.
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тези цели.

Or. fr

Изменение 69
Катержина Конечна

Предложение за регламент
Съображение 24 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24а) Националните органи следва, 
когато е целесъобразно, да провеждат 
консултации с представителни на 
национално равнище социални 
партньори в сектора на 
здравеопазването и социалните 
услуги, както и да ги включват в 
прилагането на настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Профсъюзите и работодателите играят важна роля в изпълнението на плановете за 
готовност.

Изменение 70
Жан-Лен Лакапел, Маркус Бухайт, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) За да се гарантират еднакви 
условия за изпълнение на настоящия 
регламент, на Комисията следва да 
бъдат предоставени изпълнителни 
правомощия да приема актове за 
изпълнение във връзка с: образците, 
които да бъдат използвани при 
предоставянето на информация относно 

(25) За да се гарантират еднакви 
условия за изпълнение на настоящия 
текст, Комисията следва да може да 
предлага решения или препоръки, 
установяващи: образците, които да 
бъдат използвани при предоставянето на 
информация относно планирането на 
режима на готовност и реакция; 
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планирането на режима на готовност и 
реакция; организирането на дейности по 
обучение на здравния персонал и 
персонала в областта на опазването на 
общественото здраве; изготвянето и 
актуализирането на списък на заразните 
болести и свързаните с тях специфични 
здравни проблеми – предмет на мрежата 
за епидемиологичен надзор, и 
процедурите за работа на тази мрежа; 
приемането на определения за случай за 
онези заразни болести и специфични 
здравни проблеми, които са обхванати 
от мрежата за епидемиологичен надзор, 
и при необходимост, за други сериозни 
трансгранични заплахи за здравето, 
които подлежат на ad hoc мониторинг; 
процедурите за работа на СРПР; 
функционирането на платформата за 
надзор; определянето на референтни 
лаборатории на ЕС, които да оказват 
подкрепа на националните референтни 
лаборатории; процедурите за обмен на 
информация и за координация на 
реакцията на държавите членки; 
признаването на наличие на извънредна 
ситуация в областта на общественото 
здраве на равнището на Съюза и 
преустановяването на такова 
признаване, както и процедурите, 
необходими, за да се гарантира, че 
функционирането на СРПР и 
обработката на данни са в съответствие 
със законодателството за защита на 
данните.

организирането на дейности по 
обучение на здравния персонал и 
персонала в областта на опазването на 
общественото здраве; изготвянето и 
актуализирането на списък на заразните 
болести и свързаните с тях специфични 
здравни проблеми – предмет на мрежата 
за епидемиологичен надзор, и 
процедурите за работа на тази мрежа; 
приемането на определения за случай за 
онези заразни болести и специфични 
здравни проблеми, които са обхванати 
от мрежата за епидемиологичен надзор, 
и при необходимост, за други сериозни 
трансгранични заплахи за здравето, 
които подлежат на ad hoc мониторинг; 
процедурите за работа на СРПР; 
функционирането на платформата за 
надзор; определянето на референтни 
лаборатории на ЕС, които да оказват 
подкрепа на националните референтни 
лаборатории; процедурите за обмен на 
информация и за координация на 
реакцията на държавите членки; 
признаването на наличие на извънредна 
ситуация в областта на общественото 
здраве на равнището на Съюза и 
преустановяването на такова 
признаване, както и процедурите, 
необходими, за да се гарантира, че 
функционирането на СРПР и 
обработката на данни са в съответствие 
със законодателството за защита на 
данните. Тези определения се прилагат 
само в рамките на горепосочената 
правна уредба на европейско равнище 
и не заменят определенията на 
национално равнище, използвани от 
държавите членки.

Or. fr

Изменение 71
Жан-Лен Лакапел, Маркус Бухайт, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Съображение 26
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Тези правомощия следва да 
бъдат упражнявани в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на 
Съвета20. Тъй като предвидените в 
настоящия регламент актове за 
изпълнение се отнасят до защитата 
на човешкото здраве, Комисията не 
може да приеме проект на акт за 
изпълнение, когато Комитетът за 
сериозните трансгранични заплахи за 
здравето не представи становище в 
съответствие с член 5, параграф 4, 
втора алинея, буква а) от Регламент 
(ЕС) № 182/2011.

заличава се

__________________
20 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 16 февруари 2011 г. за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията 
за контрол от страна на държавите 
членки върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от 
страна на Комисията (ОВ L 55, 
28.2.2011 г., стр. 13).

Or. fr

Изменение 72
Катержина Конечна

Предложение за регламент
Съображение 26 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26а) Препоръките на експертната 
група на високо равнище на 
Световната здравна организация по 
въпросите на заетостта и 
икономическия растеж в 
здравеопазването (2016 г.)1a за 



PE691.332v01-00 60/111 AM\1229062BG.docx

BG

справяне с недостига на работна сила 
се включват в плановете за 
готовност, за да се гарантира 
адекватен и ориентиран към 
потребностите брой на персонала.
__________________
1a https://www.who.int/hrh/com-
heeg/reports/report-expert-group/en/

Or. en

Обосновка

Един от най-важните аспекти на подготовката следва да бъде осигуряването на 
адекватен и ориентиран към потребностите брой на персонала в сектора на 
здравеопазването и на социалните услуги.

Изменение 73
Катержина Конечна

Предложение за регламент
Съображение 26 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26б) Свързаната с COVID-19 здравна 
криза показа, че нито съвместното 
възлагане на обществени поръчки за 
медицински мерки за 
противодействие, нито 
финансирането от Съюза за научни 
изследвания във връзка с тези мерки 
бяха достатъчно решение за справяне 
с извънредната ситуация в областта 
на общественото здраве. В случай че 
на равнището на Съюза бъде обявена 
извънредна ситуация в областта на 
общественото здраве и 
инструментите по настоящия 
регламент, като например 
съвместното възлагане на 
обществени поръчки за медицински 
мерки за противодействие, се окажат 
недостатъчни за справяне със 
здравната криза, в бъдеще Комисията 
следва да има правомощието да 
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издава т.нар. „задължителни 
лицензи“ за патенти за тези 
лекарства, ваксини и медицински 
изделия на европейските 
производители, за да се увеличи 
производственият капацитет на 
Съюза. Комисията и държавите 
членки следва да разгледат 
възможността за евентуално 
делегиране на правомощия за 
предоставяне на задължителни 
лицензи на Комисията при 
следващото преразглеждане на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 74
Жан-Лен Лакапел, Маркус Бухайт, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Комисията следва приема 
актове за изпълнение с незабавно 
приложение, когато в надлежно 
обосновани случаи, свързани с 
тежестта или със слабото познаване 
на определена сериозна 
трансгранична заплаха за здравето 
или със скоростта на 
разпространението ѝ сред държавите 
членки, наложителни причини за 
спешност изискват това.

заличава се

Or. fr

Изменение 75
Жан-Лен Лакапел, Маркус Бухайт, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Съображение 28
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) С цел да се установи състоянието 
на изпълнение на националните планове 
за готовност и тяхната съгласуваност с 
плана на Съюза, на Комисията следва да 
бъде делегирано правомощието да 
приема актове в съответствие с 
член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз във връзка с процедурите, 
стандартите и критериите за одитите, 
насочени към оценка на планирането на 
режима на готовност и реакция на 
национално равнище. От особена 
важност е по време на подготвителната 
си работа Комисията да проведе 
подходящи консултации, включително 
на експертно равнище, и това да стане в 
съответствие с принципите, заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за по-
добро законотворчество21. По-
специално, с цел осигуряване на равно 
участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

(28) С цел да се установи състоянието 
на изпълнение на националните планове 
за готовност и тяхната съгласуваност с 
плана на Съюза, Комисията следва да 
може също така да предлага решения 
или да отправя препоръки във връзка с 
процедурите, стандартите и критериите 
за одитите, насочени към оценка на 
планирането на режима на готовност и 
реакция на национално равнище. От 
особена важност е по време на 
подготвителната си работа Комисията 
да проведе подходящи консултации, 
включително на експертно равнище, и 
това да стане в съответствие с 
принципите, заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за по-
добро законотворчество21. По-
специално, с цел осигуряване на равно 
участие при подготовката на тези 
актове, Европейският парламент и 
Съветът получават всички документи 
едновременно с експертите от 
държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
подготовката на тези актове.

__________________ __________________
21 OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1. 21 OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Or. fr

Изменение 76
Адриана Малдонадо Лопес, Мария Мануел Лейтан Маркеш, Биляна  Борзан, 
Евелин Гебхарт, Андреас Шидер, Мария Грапини, Лешек Милер, Брандо 
Бенифеи, Клара Агилера

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква в
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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 
медицински мерки за 
противодействие;

Or. en

Изменение 77
Жан-Лен Лакапел, Маркус Бухайт, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) заплахи с екологичен или 
климатичен произход;

заличава се

Or. fr

Изменение 78
Жан-Лен Лакапел, Маркус Бухайт, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) заплахи с неизвестен произход; заличава се

Or. fr

Изменение 79
Жан-Лен Лакапел, Маркус Бухайт, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки запазват 
правото си да поддържат или въвеждат 
допълнителни правила, процедури и 
мерки за националните си системи в 
областите, обхванати от настоящия 
регламент, включително правила, 
предвидени в съществуващи или 
бъдещи двустранни или многостранни 
споразумения или конвенции, при 
условие че тези допълнителни 
правила, процедури и мерки не засягат 
прилагането на настоящия 
регламент.

6. Държавите членки запазват 
правото си да поддържат или въвеждат 
допълнителни правила, процедури и 
мерки за националните си системи в 
областите, обхванати от настоящия 
регламент, включително правила, 
предвидени в съществуващи или 
бъдещи двустранни или многостранни 
споразумения или конвенции. Те също 
така имат право да не се съобразяват 
с решенията, препоръките и 
насоките на Комисията.

Or. fr

Изменение 80
Адриана Малдонадо Лопес, Биляна  Борзан, Евелин Гебхарт, Андреас Шидер, 
Мария Грапини, Лешек Милер, Брандо Бенифеи, Клара Агилера

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 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;

Or. en
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Обосновка

Отделните национални здравни системи също така често не са в състояние да си 
позволят скъпи нови авангардни лекарства за лечение, например, на антибиотична 
резистентност, редки и хронични заболявания. Съвместното възлагане на обществени 
поръчки от страна на ЕС предотвратява конкуренцията между държавите членки и 
осигурява равен достъп на гражданите до важни медицински мерки за 
противодействие

Изменение 81
Томислав Сокол, Романа Томц, Иван Щефанец, Кристиан Долешал, Дан-Щефан 
Мотряну

Предложение за регламент
Член 3 – алинея 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) „медицинска мярка за 
противодействие“ означава лекарствени 
продукти за хуманна употреба и 
медицински изделия съгласно 
определеното в Директива 2001/83/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета23 
и в Регламент (ЕС) 2017/745 на 
Европейския парламент и на Съвета24 
или други стоки или услуги за целите на 
готовността и реакцията при сериозна 
трансгранична заплаха за здравето.

(8) „медицинска мярка за 
противодействие“ означава лекарствени 
продукти за хуманна употреба и 
медицински изделия съгласно 
определеното в Директива 2001/83/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета23 
и в Регламент (ЕС) 2017/745 на 
Европейския парламент и на Съвета24 
или други стоки или услуги за целите на 
готовността и реакцията при сериозна 
трансгранична заплаха за здравето, сред 
които по-специално лекарства за 
лечение на много редки заболявания.

__________________ __________________
23 Директива 2001/83/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 6 
ноември 2001 г. за утвърждаване на 
кодекс на Общността относно 
лекарствени продукти за хуманна 
употреба (ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 
67).

23 Директива 2001/83/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 6 
ноември 2001 г. за утвърждаване на 
кодекс на Общността относно 
лекарствени продукти за хуманна 
употреба (ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 
67).

24 Регламент (ЕС) 2017/745 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
5 април 2017 г. за медицинските 
изделия, за изменение на Директива 
2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 
и Регламент (ЕО) № 1223/2009 и за 
отмяна на директиви 90/385/ЕИО и 

24 Регламент (ЕС) 2017/745 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
5 април 2017 г. за медицинските 
изделия, за изменение на Директива 
2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 
и Регламент (ЕО) № 1223/2009 и за 
отмяна на директиви 90/385/ЕИО и 
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93/42/ЕИО на Съвета (ОВ L 117, 
5.5.2017 г., стр. 1).

93/42/ЕИО на Съвета (ОВ L 117, 
5.5.2017 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 82
Томислав Сокол, Романа Томц, Иван Щефанец, Кристиан Долешал, Дан-Щефан 
Мотряну, Арба Кокалари, Том Ванденкенделаре

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 8 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) „зелени коридори“ означава 
проходими и безопасни транзитни 
коридори за преминаване, които в 
случай на обявена извънредна 
ситуация в областта на 
общественото здраве на равнището 
на Съюза позволяват на държавите 
членки да запазят свободното 
движение на основни стоки и 
медицински мерки за 
противодействие.

Or. en

Изменение 83
Томислав Сокол, Романа Томц, Иван Щефанец, Кристиан Долешал, Дан-Щефан 
Мотряну, Арба Кокалари

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:

Or. en
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Изменение 84
Томислав Сокол, Романа Томц, Иван Щефанец, Кристиан Долешал, Дан-Щефан 
Мотряну, Арба Кокалари, Том Ванденкенделаре

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.

Or. en

Изменение 85
Жан-Лен Лакапел, Маркус Бухайт, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Доколкото е възможно, групата 
приема своите насоки или становища с 
консенсус.

3. Доколкото е възможно, групата 
приема своите насоки или становища с 
консенсус. Тези решения не са 
обвързващи.

Or. fr

Изменение 86
Томислав Сокол, Романа Томц, Иван Щефанец, Кристиан Долешал, Дан-Щефан 
Мотряну, Арба Кокалари

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 
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основателни причини КЗС не може да 
заседава в условия на физическо 
присъствие.

Or. en

Изменение 87
Катержина Конечна

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 7 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

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 88
Жан-Лен Лакапел, Маркус Бухайт, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) комуникация относно рискове и 
кризи;

заличава се

Or. fr
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Изменение 89
Жан-Лен Лакапел, Маркус Бухайт, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) готовността и реакцията в 
областта на здравеопазването и 
междусекторното сътрудничество;

заличава се

Or. fr

Изменение 90
Жан-Лен Лакапел, Маркус Бухайт, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) управлението на плана. заличава се

Or. fr

Изменение 91
Катержина Конечна

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) подходящото и ориентирано 
към потребностите щатно 
разписание;

Or. en
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Изменение 92
Катержина Конечна

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

жб) достатъчния резерв от лични 
предпазни средства с най-високо 
качество;

Or. en

Изменение 93
Катержина Конечна

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

жв) осъществяването на 
мониторинг относно наличието на 
подходящи оценки на риска, планове 
за готовност и обучения във връзка 
със здравните и социални грижи на 
работното място;

Or. en

Изменение 94
Катержина Конечна

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

жг) осигуряването на приобщаващи 
национални здравни системи, за да се 
гарантира равен достъп до 
здравеопазване и социални услуги и да 
се даде възможност за качествено 
лечение без забавяне.
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Or. en

Обосновка

Плановете за реакция следва да включват информация относно адекватното, 
ориентирано към потребностите щатно разписание, защитата на безопасността на 
здравния персонал и ресурсите за осигуряване на по-равнопоставен достъп до здравни 
услуги. От решаващо значение е да има мониторинг дали на работните места се 
извършват оценки на риска и дали всяко съответно работно място има своя план за 
готовност. В сектора на социалните грижи не са били извършени необходимите 
оценки на риска, плановете за готовност не са били готови, ЛПС не са били на 
разположение и не е било осигурено своевременно обучение.

Изменение 95
Томислав Сокол, Романа Томц, Иван Щефанец, Кристиан Долешал, Дан-Щефан 
Мотряну, Арба Кокалари, Том Ванденкенделаре

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 а (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 при 
сериозна трансгранична заплаха за 
здравето.

Or. en

Изменение 96
Жан-Лен Лакапел, Маркус Бухайт, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При изготвянето на 
националните планове за готовност и 
реакция всяка държава членка се 
координира с Комисията, за да 
постигне съгласуваност с плана на 
Съюза за готовност и реакция, и също 

1. При изготвянето на 
националните планове за готовност и 
реакция всяка държава членка 
информира Комисията и КЗС, за да 
гарантира, че планът на Съюза за 
готовност и реакция се актуализира по 
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така информира незабавно 
Комисията и КЗС за всяко 
съществено преразглеждане на 
националния план.

подходящ начин.

Or. fr

Изменение 97
Катержина Конечна

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При изготвянето на 
националните планове за готовност и 
реакция всяка държава членка се 
координира с Комисията, за да постигне 
съгласуваност с плана на Съюза за 
готовност и реакция, и също така 
информира незабавно Комисията и КЗС 
за всяко съществено преразглеждане на 
националния план.

1. При изготвянето на 
националните планове за готовност и 
реакция всяка държава членка се 
консултира със социалните 
партньори на национално равнище и 
се координира с Комисията, за да 
постигне съгласуваност с плана на 
Съюза за готовност и реакция, и също 
така информира незабавно Комисията и 
КЗС за всяко съществено 
преразглеждане на националния план.

Or. en

Изменение 98
Жан-Лен Лакапел, Маркус Бухайт, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. fr

Изменение 99
Катержина Конечна
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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, достатъчен 
резерв от лични предпазни средства с 
най-високо качество;

Or. en

Изменение 100
Томислав Сокол, Романа Томц, Иван Щефанец, Кристиан Долешал

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 

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 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 
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ускоряване на готовността за действие 
при извънредни ситуации;

ситуации;

Or. en

Изменение 101
Катержина Конечна

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква б – подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) ресурси: включително финансови 
ресурси за готовност за действие при 
извънредни ситуации и финансиране за 
реакция при извънредни ситуации; 
логистични механизми и основни 
доставки за здравни нужди; и 
специални, обучени човешки ресурси за 
извънредни ситуации, разполагащи с 
подходящо оборудване; както и

iii) ресурси: включително финансови 
ресурси за готовност за действие при 
извънредни ситуации и финансиране за 
реакция при извънредни ситуации; 
логистични механизми и основни 
доставки за здравни нужди; и подходящ 
и ориентиран към потребностите 
брой специални, обучени човешки 
ресурси за извънредни ситуации в 
сектора на здравеопазването и 
социалните услуги, разполагащи с 
подходящо оборудване; както и

Or. en

Изменение 102
Жан-Лен Лакапел, Маркус Бухайт, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква б – подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) ресурси: включително финансови 
ресурси за готовност за действие при 
извънредни ситуации и финансиране за 
реакция при извънредни ситуации; 
логистични механизми и основни 
доставки за здравни нужди; и 
специални, обучени човешки ресурси за 
извънредни ситуации, разполагащи с 

iii) ресурси: включително финансови 
ресурси за готовност за действие при 
извънредни ситуации и финансиране за 
реакция при извънредни ситуации; 
логистични механизми, средства на 
национално производство и основни 
доставки за здравни нужди; и 
специални, обучени човешки ресурси за 
извънредни ситуации, разполагащи с 
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подходящо оборудване; както и подходящо оборудване; както и

Or. fr

Изменение 103
Катержина Конечна

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) проведените консултации със 
социалните партньори, за да се 
гарантира, че оценките на риска, 
плановете за готовност и 
изпълнението са широко споделяни и 
подкрепяни и са в съответствие с 
действащото трудово 
законодателство и колективните 
трудови договори;

Or. en

Изменение 104
Мария Грапини

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въз основа на доклада Комисията 
своевременно започва обсъждане в 
рамките на КЗС за разглеждане на 
напредъка и пропуските в готовността.

Въз основа на доклада Комисията 
своевременно започва обсъждане в 
рамките на КЗС за разглеждане на 
напредъка и пропуските в готовността и 
за отправяне на предложение за 
конкретни мерки и действия за 
отстраняване на съществуващите 
пропуски и по-ефективна подготовка 
за бъдещи събития.

Or. ro



PE691.332v01-00 76/111 AM\1229062BG.docx

BG

Изменение 105
Жан-Лен Лакапел, Маркус Бухайт, Виржини Жорон, Алесандра Басо, Марко 
Кампоменози

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки представят 
план за действие във връзка с 
предложените препоръки от одита и 
съответните коригиращи действия и 
етапни цели.

заличава се

Тези действия могат по-специално да 
включват:
a) преразглеждане/адаптиране на 
законодателството, ако е 
необходимо;
б) инициативи за обучение;
в) обзорни доклади за поредици от 
одити, които представят случаи на 
добри практики.

Or. fr

Изменение 106
Катержина Конечна

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) инициативи за обучение; б) инициативи във връзка с 
набиране и запазване на здравен 
персонал и инициативи за обучение;

Or. en

Изменение 107
Жан-Лен Лакапел, Маркус Бухайт, Виржини Жорон
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Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията и държавите членки 
работят заедно в рамките на КЗС с цел 
координиране на усилията за развитие, 
укрепване и поддържане на капацитета 
си за мониторинг, ранно 
предупреждение, оценка и реакция при 
сериозни трансгранични заплахи за 
здравето.

1. Комисията и държавите членки, 
които желаят, могат да работят 
заедно в рамките на КЗС (в допълнение 
към неговата роля за осъществяване 
на мониторинг) с цел координиране на 
усилията за развитие, укрепване и 
поддържане на капацитета си за 
мониторинг, ранно предупреждение, 
оценка и реакция при сериозни 
трансгранични заплахи за здравето.

Or. fr

Изменение 108
Катержина Конечна

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да организира 
дейности по обучение на здравния 
персонал и персонала в областта на 
опазването на общественото здраве в 
държавите членки, включително във 
връзка с капацитета за готовност 
съгласно Международните здравни 
правила.

1. Комисията може да организира 
дейности по обучение на здравния 
персонал, персонала в сектора на 
социалните услуги и персонала в 
областта на опазването на общественото 
здраве в държавите членки, 
включително във връзка с капацитета за 
готовност съгласно Международните 
здравни правила.

Or. en

Изменение 109
Катержина Конечна

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията организира тези дейности в 
сътрудничество със засегнатите 
държави членки.

Комисията организира тези дейности в 
сътрудничество със засегнатите 
държави членки. Комисията ще се 
консултира със съответните 
европейски социални партньори в 
сектора на здравеопазването и 
социалните услуги относно 
дейностите по обучение.

Or. en

Изменение 110
Джорди Каняс, Лише Схренемахер, Влад-Мариус Ботош

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 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 единствено на предварителното 
закупуване на медицински мерки за 
противодействие с цел готовност 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, 
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 

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



AM\1229062BG.docx 79/111 PE691.332v01-00

BG

(ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1). (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 111
Адриана Малдонадо Лопес, Мария Мануел Лейтан Маркеш, Биляна  Борзан, 
Марк Анжел, Евелин Гебхарт, Андреас Шидер, Мария Грапини, Лешек Милер, 
Брандо Бенифеи, Клара  Агилера

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. С оглед на предварителното 
закупуване на медицински мерки за 
противодействие при сериозни 
трансгранични заплахи за здравето, 
следва да се провеждат по 
подразбиране съвместни процедури за 
възлагане на обществени поръчки 
съгласно член 165, параграф 2 от 
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на 
Европейския парламент и на Съвета29.

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

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

Or. en

Изменение 112
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон
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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 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. В този контекст 
Комисията използва услугите на 
преговарящи, които могат да 
докажат практически опит в 
областта на логистиката на 
договори и възлагането на 
обществени поръчки, както 
обществени, така и частни, при 
сходни обеми и условия. Тези 
преговарящи трябва да бъдат 
одобрени от представителите на 
участващите държави членки.

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

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

Or. fr

Изменение 113
Джорди Каняс, Лише Схренемахер, Влад-Мариус Ботош
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Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) съвместното възлагане на 
обществени поръчки трябва да е 
ограничено във времето, като 
обхваща периода на наличието на 
сериозна трансгранична заплаха за 
здравето, и да се използва за 
закупуване и доставка на всяка 
медицинска мярка за 
противодействие само за най-
спешните нужди, доколкото тя не 
може да бъде осигурена също толкова 
ефикасно с други средства;

Or. en

Изменение 114
Джорди Каняс, Лише Схренемахер, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Влад-
Мариус Ботош

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-аа) ангажиментите и договорните 
задължения, определени в съответния 
договор за покупко-продажба, се 
спазват от всички участващи 
страни;

Or. en

Изменение 115
Джорди Каняс, Лише Схренемахер, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Влад-
Мариус Ботош

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква -а б (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

-аб) следва да се предвиди условие за 
приоритет, което да е обвързващо за 
предприятията в съвместните 
процедури за възлагане на обществени 
поръчки, за да се гарантира, че 
ангажиментите за доставките и 
графиците към участващите 
държави се спазват;

Or. en

Изменение 116
Жан-Лен Лакапел, Маркус Бухайт, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) в съвместната процедура за 
възлагане на обществени поръчки могат 
да участват всички държави членки, 
държавите от Европейската 
асоциация за свободна търговия 
(ЕАСТ) и държавите – кандидатки за 
членство в Съюза, в съответствие с 
член 165, параграф 2 от Регламент 
(ЕС, Евратом) 2018/1046;

a) в съвместната процедура за 
възлагане на обществени поръчки могат 
да участват всички държави членки;

Or. fr

Изменение 117
Карло Фиданца, Никола Прокачини, Рафаеле Станканели, Серджо Берлато, 
Пиетро Фиоки, Винченцо Софо

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) целта на съвместното 
възлагане на обществени поръчки 
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следва да бъде да се гарантира 
стабилност в непредвидима среда 
само по време на сериозна 
трансгранична заплаха за здравето; 
при други обстоятелства се отдава 
предпочитание на други мерки, като 
например възлагане на обществени 
поръчки на национално равнище;

Or. en

Изменение 118
Жан-Лен Лакапел, Маркус Бухайт, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) зачитат се правата и 
задълженията на държавите членки, 
държавите от ЕАСТ и държавите – 
кандидатки за членство в Съюза, 
които не участват в съвместното 
възлагане на обществени поръчки, по-
специално във връзка със защитата и 
подобряването на човешкото здраве;

б) зачитат се правата и 
задълженията на държавите членки, 
които не участват в съвместната 
процедура, по-специално във връзка със 
защитата и подобряването на човешкото 
здраве;

Or. fr

Изменение 119
Карло Фиданца, Никола Прокачини, Рафаеле Станканели, Серджо Берлато, 
Пиетро Фиоки, Винченцо Софо

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) съвместната процедура за 
възлагане на обществени поръчки 
трябва да се осъществява по 
прозрачен, навременен и ефективен 
начин, с определяне на ясни стъпки 
още от самото начало на 
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процедурата по отношение на 
процеса, обхвата, тръжните 
спецификации, графика и 
формалностите; следва да се осигури 
предварителен етап на консултации с 
участниците, както и двустранна 
комуникация през цялата процедура;

Or. en

Изменение 120
Адриана Малдонадо Лопес, Мария Мануел Лейтан Маркеш, Биляна  Борзан, 
Марк Анжел, Евелин Гебхарт, Андреас Шидер, Мария Грапини, Лешек Милер, 
Брандо Бенифеи, Клара  Агилера

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 
единствено 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 води до изключване от 
групата на участващите държави;

Or. en

Изменение 121
Жан-Лен Лакапел, Маркус Бухайт, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква в
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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, които 
участват в конкретна 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;

Or. fr

Изменение 122
Джорди Каняс, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Влад-Мариус Ботош

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 води 
до изключване от групата на 
участващите държави, без да се 
засяга задължението на участващите 
държави да спазват съществуващите 
договорни споразумения и без да се 
засягат съществуващите процедури 
за възлагане на обществени поръчки, 
изпълнявани от участващите 
държави;
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Or. en

Изменение 123
Карло Фиданца, Никола Прокачини, Рафаеле Станканели, Серджо Берлато, 
Пиетро Фиоки, Винченцо Софо, Адам Белан

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; освен това съвместната 
процедура за възлагане на обществени 
поръчки не освобождава участващите 
държави от спазването на 
съществуващите договорни 
споразумения, нито замества 
редовните процедури за възлагане на 
обществени поръчки в държавите;

Or. en

Изменение 124
Джорди Каняс, Лише Схренемахер, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Влад-
Мариус Ботош

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) съвместната процедура за 
възлагане на обществени поръчки се 
провежда по такъв начин, че да се 
повишат сигурността и 
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капацитетът на доставките на 
медицински мерки за 
противодействие срещу сериозни 
трансгранични заплахи за здравето в 
участващите държави, да се 
гарантира равен достъп във възможно 
най-голяма степен и да се укрепи 
покупателната способност на 
участващите държави;

Or. en

Изменение 125
Адриана Малдонадо Лопес, Мария Мануел Лейтан Маркеш, Кристел Шалдемозе, 
Биляна  Борзан, Марк Анжел, Евелин Гебхарт, Андреас Шидер, Мария Грапини, 
Лешек Милер, Брандо Бенифеи, Клара  Агилера

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 126
Карло Фиданца, Никола Прокачини, Рафаеле Станканели, Пиетро Фиоки, 
Винченцо Софо

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква в а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) сроковете за провеждане на 
съвместната процедура за възлагане 
на обществени поръчки се съгласуват 
със сроковете за производство, 
предвиждани от производителите;

Or. en

Изменение 127
Карло Фиданца, Никола Прокачини, Рафаеле Станканели, Серджо Берлато, 
Пиетро Фиоки, Винченцо Софо

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) ангажиментите следва да 
бъдат определени и спазвани от 
всички участващи страни, в т.ч. 
производителите, заинтересованите 
страни по веригата на доставки и 
органите;

Or. en

Изменение 128
Жан-Лен Лакапел, Маркус Бухайт, Виржини Жорон

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; то дава възможност, 
наред с другото, на държавите членки 
да договарят и възлагат обществени 
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поръчки за медицински мерки за 
противодействие от доставчици, 
различни от конкретния доставчик, 
избран за съвместната процедура, в 
която те участват;

Or. fr

Изменение 129
Джорди Каняс, Лише Схренемахер, Влад-Мариус Ботош

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 не крие опасност 
от отрицателно въздействие върху 
потоците на доставки чрез 
увеличаване на риска от недостиг в 
ЕС;

Or. en

Изменение 130
Карло Фиданца, Никола Прокачини, Рафаеле Станканели, Пиетро Фиоки, Серджо 
Берлато, Винченцо Софо

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 

г) съвместното възлагане на 
обществени поръчки не засяга 
вътрешния пазар, не представлява 
дискриминация или ограничаване на 
търговията и не води до нарушаване на 
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конкуренцията; конкуренцията, нито замества 
съществуващите процедури за 
възлагане на обществени поръчки, 
изпълнявани от участващите 
държави;

Or. en

Изменение 131
Джорди Каняс, Лише Схренемахер, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Влад-
Мариус Ботош

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) съвместната процедура за 
възлагане на обществени поръчки 
трябва да се осъществява по 
прозрачен, навременен и ефективен 
начин, с определяне на ясни стъпки 
още от самото начало на 
процедурата по отношение на 
процеса, обхвата, тръжните 
спецификации, графика и 
формалностите;

Or. en

Изменение 132
Карло Фиданца, Никола Прокачини, Рафаеле Станканели, Пиетро Фиоки, Серджо 
Берлато, Винченцо Софо, Адам Белан

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) определят се качествени 
критерии, различни от критерия за 
най-ниската цена, и се вземат 
предвид при оценката на офертите в 
съвместната процедура за възлагане 
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на обществени поръчки;

Or. en

Изменение 133
Джорди Каняс, Лише Схренемахер, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Влад-
Мариус Ботош

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) сроковете за провеждане на 
съвместната процедура за възлагане 
на обществени поръчки се съгласуват 
със сроковете за производство, 
предвиждани от производителите;

Or. en

Изменение 134
Джорди Каняс, Лише Схренемахер, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Влад-
Мариус Ботош

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

гв) следва да се осигури 
предварителен етап на консултации с 
участниците, както и ясна 
двустранна комуникация през цялата 
процедура;

Or. en

Изменение 135
Джорди Каняс, Лише Схренемахер, Влад-Мариус Ботош

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква г г (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

гг) органите на държавите членки 
прилагат регулаторна гъвкавост, 
когато е целесъобразно и при 
надлежно спазване на насоките на 
ЕМА, за да гарантират 
своевременното предоставяне на 
медицински мерки за 
противодействие чрез съвместни 
процедури за възлагане на обществени 
поръчки през периода на наличие на 
трансгранична заплаха за здравето;

Or. en

Изменение 136
Жан-Лен Лакапел, Маркус Бухайт, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) съвместното възлагане на 
обществени поръчки няма пряко 
финансово въздействие върху бюджета 
на държавите членки, държавите от 
ЕАСТ и държавите – кандидатки за 
членство в Съюза, които не участват в 
него.

д) съвместното възлагане на 
обществени поръчки няма пряко 
финансово въздействие върху бюджета 
на държавите членки, които не участват 
в него.

Or. fr

Изменение 137
Джорди Каняс, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Влад-Мариус Ботош

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) съвместната процедура за 
възлагане на  обществени поръчки 
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следва да бъде предмет на високи 
стандарти за прозрачност, при 
условие че това не застрашава 
преговорите и спазването на 
договорите за покупко-продажба, 
включително оповестяването на 
точните количества, доставени на 
всяка участваща държава, 
подробности за веригите на доставка, 
производството и доставката на 
закупените медицински мерки за 
противодействие, подробности за 
отговорността на участващите 
държави, както и информация за 
наличието на схеми за обезщетение, 
основани на обективна отговорност, в 
тези участващи държави.

Or. en

Изменение 138
Адам Белан

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) държава членка, която участва 
в съвместна процедура за възлагане на 
обществена поръчка, може да 
направи промяна в посоченото по-горе 
искане, включително да се откаже от 
участие в процедурата за възлагане на 
обществена поръчка, ако е настъпила 
значителна промяна в 
обстоятелствата, произтичаща от 
добре обоснован обществен интерес.

Or. pl

Изменение 139
Джорди Каняс, Лише Схренемахер, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Влад-
Мариус Ботош
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Предложение за регламент
Член 12 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Съвместните процедури за 
възлагане на обществени поръчки 
включват достъпни, прозрачни, 
качествени и недискриминационни 
технически спецификации и 
критерии за подбор, които се вземат 
предвид при оценката на офертите в 
съвместната процедура за възлагане 
на обществени поръчки и отговарят 
на следните условия и ред на 
приоритетност:
1. те разчитат на проверката и 
съответствието на медицинската 
мярка за противодействие, предмет 
на въпросната съвместна процедура 
за възлагане на обществена поръчка, с 
най-високите стандарти за 
безопасност и качество, както се 
изисква от съответното 
законодателство;
2. те оценяват способността на 
оферента да гарантира сигурността 
и капацитета на доставките на 
въпросната медицинска мярка за 
противодействие в ситуация на 
трансгранична заплаха за здравето;
3. те осигуряват достатъчна и 
адекватна гъвкавост на 
техническите и икономическите 
изисквания за платежоспособност, 
като обособените позиции се 
адаптират към тези в съответните 
тръжни документи, като по този 
начин се дава възможност за 
включване и участие на малки и 
средни предприятия в съвместни 
процедури за възлагане на обществени 
поръчки и се разширява кръгът от 
доставчици, преминали успешно 
процеса на възлагане.
4. те оценяват накрая цената и 
разходите за въпросната медицинска 
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мярка за противодействие.

Or. en

Изменение 140
Джорди Каняс, Лише Схренемахер, Влад-Мариус Ботош

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 – уводна част

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

3. Комисията, във взаимодействие с 
държавите членки, осигурява 
координацията и обмена на информация 
между субектите, организиращи и 
участващи в действие по време на 
подготвеността, реакцията и 
времетраенето на сериозната 
трансгранична заплаха за здравето, 
включително, но не само, съвместни 
процедури за възлагане на обществени 
поръчки, складиране в достъпни 
съоръжения, съответстващи на 
специални европейски регламенти, 
разпределение и даряване на 
медицински мерки за противодействие в 
рамките на различни механизми, 
установени на равнището на Съюза, по-
специално в рамките на:

Or. en

Изменение 141
Карло Фиданца, Никола Прокачини, Рафаеле Станканели, Пиетро Фиоки, Серджо 
Берлато, Винченцо Софо

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията, във взаимодействие с 
държавите членки, осигурява 
координацията и обмена на информация 

3. Комисията, във взаимодействие с 
държавите членки, осигурява 
координацията и обмена на информация 
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между субектите, организиращи 
действие, включително, но не само, 
съвместни процедури за възлагане на 
обществени поръчки, складиране и 
даряване на медицински мерки за 
противодействие в рамките на различни 
механизми, установени на равнището на 
Съюза, по-специално в рамките на:

между субектите, организиращи и 
участващи в действие, включително, 
но не само, съвместни процедури за 
възлагане на обществени поръчки, 
складиране и даряване на медицински 
мерки за противодействие в рамките на 
различни механизми, установени на 
равнището на Съюза, по-специално в 
рамките на:

Or. en

Изменение 142
Джорди Каняс, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Влад-Мариус Ботош

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Участващите държави членки 
гарантират подходящо складиране и 
разпределение на доставените 
медицински мерки за 
противодействие, чиито основни 
елементи и характеристики се 
определят в националните планове. 
Освен това в националните планове 
се разглеждат потенциалните 
затруднения и пречки пред 
капацитета, които могат да 
застрашат доставката на 
медицински мерки за 
противодействие, придобити чрез 
механизми за съвместно възлагане на 
обществени поръчки, до крайното им 
местоназначение.

Or. en

Изменение 143
Жан-Лен Лакапел, Маркус Бухайт, Виржини Жорон

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

3а. Гарантира се капацитетът на 
държавите членки да поддържат 
стратегически резерви, както и да 
насочват използването на тези 
резерви единствено в полза на своите 
граждани и на гражданите на други 
държави членки, пребиваващи на 
тяхна територия. Държавите членки 
запазват свободата да решават дали 
да споделят използването на тези 
резерви или не.

Or. fr

Изменение 144
Адриана Малдонадо Лопес, Мария Мануел Лейтан Маркеш, Биляна  Борзан, 
Евелин Гебхарт, Андреас Шидер, Мария Грапини, Лешек Милер, Брандо 
Бенифеи, Клара Агилера

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. В случай че не се прилага 
съвместната процедура за възлагане 
на обществени поръчки за медицински 
мерки за противодействие, 
Европейската комисия и държавите 
членки гарантират прозрачност на 
нетното ценообразуване, датите на 
доставка и възстановяването на 
разходите, за да се осигурят равни 
условия на държавите членки при 
преговорите с фармацевтичните 
дружества.

Or. en

Изменение 145
Томислав Сокол, Романа Томц, Иван Щефанец, Кристиан Долешал, Дан-Щефан 
Мотряну, Арба Кокалари



PE691.332v01-00 98/111 AM\1229062BG.docx

BG

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. В съответствие с принципа на 
прозрачност Комисията редовно 
информира Европейския парламент 
относно преговорите и други 
подробности относно съвместното 
възлагане на обществени поръчки за 
медицински мерки за 
противодействие.

Or. en

Изменение 146
Джорди Каняс, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Влад-Мариус Ботош

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Държавите членки създават 
схеми за обезщетения, основани на 
обективна отговорност, които да се 
използват в случай на обявена от ЕС 
трансгранична здравна заплаха; те 
позволяват на гражданите, които 
могат да пострадат от нежелана 
лекарствена реакция при прилагането 
на медицинска мярка за 
противодействие, включена в 
съвместна процедура за възлагане на 
обществена поръчка, да получат 
справедливо обезщетение, като 
докажат единствено причинно-
следствената връзка между 
въпросната медицинска мярка за 
противодействие и причинените 
вреди.

Or. en
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Изменение 147
Томислав Сокол, Романа Томц, Иван Щефанец, Кристиан Долешал, Дан-Щефан 
Мотряну, Арба Кокалари

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Европейският парламент си 
запазва по всяко време правото да 
проверява нецензурираното 
съдържание на всички договори, 
сключени в рамките на процедурите 
по настоящия член.

Or. en

Изменение 148
Джорди Каняс, Лише Схренемахер, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Влад-
Мариус Ботош

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3в. 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 
съвместна процедура за възлагане на 
обществена поръчка, включително 
подробности относно отговорността 
за вреди, достъпа до правна защита и 
достъпа до представителството на 
потребителите.

Or. en

Изменение 149
Клара Понсати Обиолс
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Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Мрежата за епидемиологичен 
надзор на заразните болести и на 
свързаните с тях специфични здравни 
проблеми, посочена в член 2, параграф 
1, буква а), подточки i) и ii), осигурява 
постоянна комуникация между 
Комисията, ECDC и компетентните 
органи, отговарящи на национално 
равнище за епидемиологичния надзор.

1. Мрежата за епидемиологичен 
надзор на заразните болести и на 
свързаните с тях специфични здравни 
проблеми, посочена в член 2, параграф 
1, буква а), подточки i) и ii), осигурява 
постоянна комуникация между 
Комисията, ECDC и компетентните 
органи, отговарящи на национално 
равнище, а по целесъобразност и на 
регионално равнище, за 
епидемиологичния надзор.

Or. en

Изменение 150
Клара Понсати Обиолс

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) даване на принос за оценката и 
мониторинга на програмите за 
профилактика и контрол на заразните 
болести, за да се предоставят данни за 
изготвянето на препоръки за укрепване 
и подобряване на тези програми на 
национално равнище и на равнището на 
Съюза;

в) даване на принос за оценката и 
мониторинга на програмите за 
профилактика и контрол на заразните 
болести, за да се предоставят данни за 
изготвянето на препоръки за укрепване 
и подобряване на тези програми на 
регионално и на национално равнище и 
на равнището на Съюза;

Or. en

Изменение 151
Клара Понсати Обиолс

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – буква и а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) изготвяне на планове за 
смекчаване на последиците, 
съдържащи превантивни мерки, 
които спомагат за гарантиране на 
непрекъснати доставки на критични 
лекарства, като например 
диверсификация на веригите на 
доставки, както и включване на 
капацитет за производство и 
доставка;

Or. en

Изменение 152
Клара Понсати Обиолс

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Националните компетентни 
органи, посочени в параграф 1, 
съобщават следната информация на 
участващите органи от мрежата за 
епидемиологичен надзор:

3. Националните и регионалните 
компетентни органи, посочени в 
параграф 1, съобщават следната 
информация на участващите органи от 
мрежата за епидемиологичен надзор:

Or. en

Изменение 153
Клара Понсати Обиолс

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) информация относно системите 
за мониторинг на проследяването на 
контактите, разработени на национално 
равнище.

е) информация относно системите 
за мониторинг на проследяването на 
контактите, разработени на национално 
и на регионално равнище.
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Or. en

Изменение 154
Клара Понсати Обиолс

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При докладване на информация 
относно епидемиологичния надзор 
националните компетентни органи 
използват, ако има такива, 
определенията за случай, приети в 
съответствие с параграф 9, за всяка 
заразна болест и свързан с нея 
специфичен здравен проблем, посочени 
в параграф 1.

4. При докладване на информация 
относно епидемиологичния надзор 
националните и регионалните 
компетентни органи използват, ако има 
такива, определенията за случай, приети 
в съответствие с параграф 9, за всяка 
заразна болест и свързан с нея 
специфичен здравен проблем, посочени 
в параграф 1.

Or. en

Изменение 155
Жан-Лен Лакапел, Маркус Бухайт, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. По надлежно обосновани 
наложителни причини за спешност, 
свързани с тежестта или новостта на 
сериозна трансгранична заплаха за 
здравето или със скоростта на 
разпространението ѝ сред държавите 
членки, Комисията може да приема 
актове за изпълнение с незабавно 
приложение в съответствие с 
процедурата, посочена в член 27, 
параграф 3, за приемането на 
определения за случай, процедури и 
показатели за надзор в държавите 
членки в случай на заплаха, посочена в 
член 2, параграф 1, буква а), подточки i) 

10. По надлежно обосновани 
наложителни причини за спешност, 
свързани с тежестта или новостта на 
сериозна трансгранична заплаха за 
здравето или със скоростта на 
разпространението ѝ сред държавите 
членки, Комисията може да предлага 
решения или да отправя препоръки за 
приемането на определения за случай, 
процедури и показатели за надзор в 
държавите членки в случай на заплаха, 
посочена в член 2, параграф 1, буква а), 
подточки i) и ii). Посочените по-горе 
показатели също така подкрепят 
оценката на капацитета за диагностика, 
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и ii). Посочените по-горе показатели 
също така подкрепят оценката на 
капацитета за диагностика, 
профилактика и лечение.

профилактика и лечение.

Or. fr

Изменение 156
Катержина Конечна

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ECDC гарантира по-нататъшното 
развитие на цифровата платформа, чрез 
която данните се управляват и обменят 
автоматично, за да се създадат 
интегрирани и оперативно съвместими 
системи за надзор, позволяващи надзор 
в реално време, когато е целесъобразно, 
с цел подпомагане на профилактиката и 
контрола на заразните болести.

1. ECDC гарантира по-нататъшното 
развитие на цифровата платформа, чрез 
която данните се управляват и обменят 
автоматично, за да се създадат 
интегрирани и оперативно съвместими 
системи за надзор, позволяващи надзор 
в реално време, когато е целесъобразно, 
с цел подпомагане на профилактиката и 
контрола на заразните болести. 
Платформата следва да се използва 
съгласно принципа за контрол на 
човека върху изкуствения интелект.

Or. en

Обосновка

Следва да се гарантира пълен контрол на човека върху изкуствения интелект, който 
събира данни за такава чувствителна информация.

Изменение 157
Жан-Лен Лакапел, Маркус Бухайт, Виржини Жорон, Алесандра Басо, Марко 
Кампоменози

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) предоставя възможност за a) предоставя възможност за 
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автоматизирано събиране на данни от 
надзор и лабораторни данни, използва 
информация от електронни здравни 
досиета и мониторинг на медиите и 
прилага изкуствен интелект за 
валидиране, анализ и автоматизирано 
докладване на данни;

автоматизирано събиране на данни от 
надзор и лабораторни данни, използва 
информация от електронни здравни 
досиета, със съгласието на 
засегнатите пациенти и при строго 
спазване на правилата за защита на 
личните данни, както и мониторинг 
на медиите и прилага изкуствен 
интелект за валидиране, анализ и 
автоматизирано докладване на данни;

Or. fr

Изменение 158
Мария Грапини

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 отчита задължението за защита 
на личните данни.

Or. ro

Изменение 159
Томислав Сокол, Романа Томц, Иван Щефанец, Кристиан Долешал, Дан-Щефан 
Мотряну, Арба Кокалари

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 
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платформа.

Or. en

Изменение 160
Жан-Лен Лакапел, Маркус Бухайт, Виржини Жорон, Алесандра Басо, Марко 
Кампоменози

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 6 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) случаите и условията, при 
които на засегнати трети държави и 
международни организации може да 
се предостави частичен достъп до 
функциите на платформата, и 
практическите условия за такъв 
достъп;

заличава се

Or. fr

Изменение 161
Жан-Лен Лакапел, Маркус Бухайт, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Създава се мрежа от служби на 
държавите членки в подкрепа на 
кръвопреливането, трансплантацията и 
медицински асистираната репродукция, 
за да се даде възможност за 
непрекъснат и бърз достъп до 
сероепидемиологични данни, 
включително оценка на експозицията и 
имунитета на донорите, както и за 
мониторинг, оценка и подпомагане на 
справянето с огнища на болести, които 
са от значение за субстанциите от 
човешки произход.

1. Създава се мрежа от служби на 
държавите членки, даваща 
възможност за кръвопреливането, 
трансплантацията и медицински 
асистираната репродукция, когато тя е 
разрешена с национален закон, за да се 
осигури непрекъснат и бърз достъп до 
сероепидемиологични данни, 
включително оценка на експозицията и 
имунитета на донорите, както и за 
мониторинг, оценка и подпомагане на 
справянето с огнища на болести, които 
са от значение за субстанциите от 
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човешки произход.

Or. fr

Изменение 162
Жан-Лен Лакапел, Маркус Бухайт, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. СРПР дава възможност на 
Комисията и на компетентните органи, 
отговарящи на национално равнище, да 
поддържат постоянна комуникация с 
цел готовност, ранно предупреждение и 
реакция, сигнализиране, оценка на 
рисковете за общественото здраве и 
определяне на мерките, които могат да 
бъдат необходими за защита на 
общественото здраве.

1. СРПР дава възможност на 
Комисията и на компетентните органи, 
отговарящи на национално равнище, да 
поддържат постоянна комуникация с 
цел готовност, ранно предупреждение и 
реакция, сигнализиране, оценка на 
рисковете за общественото здраве и 
предлагане на мерките, които могат да 
бъдат необходими за защита на 
общественото здраве.

Or. fr

Изменение 163
Жан-Лен Лакапел, Маркус Бухайт, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След изпращането на сигнал 
съгласно член 19, по искане на 
Комисията или на държава членка и 
въз основа на наличната информация, 
включително информацията, посочена в 
член 19, и оценките на риска, посочени 
в член 20, държавите членки 
координират в рамките на КЗС, както и 
във връзка с Комисията:

1. След изпращането на сигнал 
съгласно член 19, по искане на държава 
членка и въз основа на наличната 
информация, включително 
информацията, посочена в член 19, и 
оценките на риска, посочени в член 20, 
държавите членки координират в 
рамките на КЗС, както и във връзка с 
Комисията:

Or. fr
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Изменение 164
Катержина Конечна

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 
здравните специалисти;

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 
здравните специалисти, а по 
целесъобразност и на други 
специалисти в областта на 
общественото здраве, като например 
ветеринарните лекари;

Or. en

Изменение 165
Томислав Сокол, Романа Томц, Иван Щефанец, Кристиан Долешал, Дан-Щефан 
Мотряну, Арба Кокалари, Том Ванденкенделаре

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) вземат предвид 
необходимостта от нормално 
функциониране на единния пазар, по-
специално наличието на зелени 
коридори за свободно движение на 
храни и други медицински мерки за 
противодействие.

Or. en
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Изменение 166
Томислав Сокол, Романа Томц, Иван Щефанец, Кристиан Долешал, Дан-Щефан 
Мотряну, Арба Кокалари

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 
съоръженията за настаняване в 
отделенията за интензивно лечение в 
държавите членки с цел потенциално 
трансгранично преместване на 
пациенти;

Or. en

Изменение 167
Томислав Сокол, Романа Томц, Иван Щефанец, Кристиан Долешал, Дан-Щефан 
Мотряну, Арба Кокалари, Том Ванденкенделаре

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) зелени коридори съгласно член 
25а от настоящия регламент.

Or. en

Изменение 168
Жан-Лен Лакапел, Маркус Бухайт, Виржини Жорон, Алесандра Басо

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Признаването не се отразява 
върху задействането и 
функционирането на спешните мерки 
в областта на общественото здраве 
съгласно законодателството на 
държавите членки, когато такива 
съществуват.

Or. fr

Изменение 169
Томислав Сокол, Романа Томц, Иван Щефанец, Кристиан Долешал, Дан-Щефан 
Мотряну, Арба Кокалари, Том Ванденкенделаре

Предложение за регламент
Член 25 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 25a
Свободно движение на стоки и услуги
1. След като бъде признато 
наличието на извънредна ситуация, 
свързана с общественото здраве, 
съгласно член 23 от настоящия 
регламент, се създават зелени 
коридори, за да се даде възможност за 
свободно движение на храни и 
медицински мерки за 
противодействие в рамките на 
вътрешния пазар.
На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове за допълване на настоящия 
регламент с разпоредби относно 
създаването на зелените коридори, 
посочени в параграф 1, първа алинея.
2. Единствено при условие че 
Комисията предостави 
предварително разрешение, 
държавите членки могат, в 
съответствие с член 36 от ДФЕС, да 
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налагат ограничения върху износа на 
медицински мерки за 
противодействие по отношение на 
друга държава членка или държави 
членки по време на извънредна 
ситуация, свързана с общественото 
здраве на равнището на Съюза.
При получаване от държава членка на 
искане за предварително разрешение, 
посочено в параграф 2, първа алинея, 
Комисията решава дали да го 
предостави незабавно.
Ако в срок от пет дни Комисията не е 
дала въпросното предварително 
разрешение, то се счита за дадено.

Or. en

Изменение 170
Адам Белан, Карло Фиданца

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 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, на 
добавената стойност на 
съвместната процедура за възлагане 
на обществени поръчки, както и на 
координацията на реакцията с КЗС.

Or. en
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Изменение 171
Томислав Сокол, Романа Томц, Иван Щефанец, Кристиан Долешал, Дан-Щефан 
Мотряну, Арба Кокалари, Том Ванденкенделаре

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 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, както и на 
координацията на реакцията с КЗС и 
влиянието на регламента върху 
правилното функциониране на 
единния пазар по време на сериозни 
трансгранични заплахи за здравето.

Or. en


