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Изменение 43
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Изабела Товалиери, Марко Кампоменози, 
Маркус Бухайт, Алесандра Басо

Предложение за регламент
Съображение -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1) Като има предвид, че 
чуждестранните дружества почти 
са утроили своите договори за 
обществени поръчки в Европа за 5 
години и че според данни на 
Комисията през 2017 г. 
неевропейските дружества са 
получили 32 милиарда евро в 
сравнение с 10—17 милиарда евро през 
2012 г. в областта на обществените 
поръчки в Европейския съюз;
като има предвид, че Комисията 
признава, че не разполага с 
информация за най-големите пазари 
на обществени поръчки, спечелени от 
европейски дружества в САЩ и 
Китай;

Or. fr

Изменение 44
Ана Кавацини, Клод Грюфа
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В съответствие с член 21 от 
Договора за Европейския съюз Съюзът 
трябва да определя и провежда обща 
политика и действия и  да подобрява 
сътрудничество във всички области на 
международните отношения, за да 
насърчава наред с другото и 
интеграцията на всички държави в 
световната икономика, включително 

(1) В съответствие с член 21 от 
Договора за Европейския съюз 
Съюзът трябва да определя и провежда 
обща политика и действия 
и да подобрява сътрудничество във 
всички области на международните 
отношения, за да насърчава наред с 
другото и интеграцията на всички 
държави в световната икономика, 
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чрез постепенно премахване на 
пречките пред международната 
търговия.

включително чрез постепенно 
премахване на пречките пред 
международната търговия, да се осигури 
устойчиво развитие и да насърчава 
устойчивото икономическо, социално 
и екологично развитие в развиващите 
се държави с основна цел 
изкореняване на бедността.

Or. en

Изменение 45
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Марко Кампоменози, Маркус Бухайт

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В съответствие с член 21 от 
Договора за Европейския съюз Съюзът 
трябва да определя и провежда обща 
политика и действия и  да подобрява 
сътрудничество във всички области на 
международните отношения, за да 
насърчава наред с другото и 
интеграцията на всички държави в 
световната икономика, включително 
чрез постепенно премахване на 
пречките пред международната 
търговия.

1) В съответствие с член 21 от 
Договора за Европейския съюз Съюзът 
трябва да определя и провежда обща 
политика и действия и да подобрява 
сътрудничество във всички области на 
международните отношения, за да 
насърчава наред с другото и 
интеграцията на всички държави в 
световната икономика, включително 
чрез ограничаване на ненужните 
пречки пред европейската търговия.

Or. fr

Изменение 46
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Марко Кампоменози, Маркус Бухайт

Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а) Съгласно член 18 от Договора 
за създаване на ЕИО от 1957 г., 
държавите членки заявяват 
готовността си да допринесат за 
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развитието на международната 
търговия и за намаляването на 
пречките пред обмена, като сключват 
споразумения на основата на 
реципрочност и взаимни ползи.

Or. fr

Изменение 47
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Марко Кампоменози, Маркус Бухайт

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 48
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Марко Кампоменози, Маркус Бухайт

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а) Сътрудничеството в Европа 
ще бъде ползотворно за всички 
държави единствено ако се основава 
на общностни преференции.

Or. fr
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Изменение 49
Мария Грапини, Мариа Мануел Лейтан Маркеш

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) В рамките на СТО и в 
двустранните си отношения Съюзът 
застъпва позицията за широко отваряне 
на международните пазари на 
обществени поръчки на Съюза и 
търговските му партньори при 
условията на взаимност и изгода за 
всички страни.

(6) В рамките на СТО и в 
двустранните си отношения Съюзът 
застъпва позицията за широко отваряне 
на международните пазари на 
обществени поръчки на Съюза и 
търговските му партньори при 
условията на взаимност, съдействие, 
сътрудничество и изгода за всички 
страни.

Or. en

Изменение 50
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Изабела Товалиери, Марко Кампоменози, 
Маркус Бухайт, Алесандра Басо

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Редица трети държави не искат 
да отворят пазарите и концесиите си на 
обществени поръчки за международна 
конкуренция или да продължат процеса 
на отваряне, ако вече са го започнали. В 
резултат на това икономическите 
оператори от Съюза са изправени пред 
ограничителни практики при 
възлагането на поръчки в редица 
партньорски държави. Тези 
ограничителни практики водят до 
загубата на значителни възможности за 
търговия.

8) Редица трети държави не искат 
или дори отказват да отворят пазарите 
и концесиите си на обществени поръчки 
за международна конкуренция или да 
продължат процеса на отваряне, ако 
вече са го започнали. В резултат на това 
икономическите оператори от Съюза са 
изправени пред ограничителни 
практики при възлагането на поръчки в 
редица партньорски държави. Тези 
ограничителни практики водят до 
загубата на значителни възможности за 
търговия. В това отношение 
въвеждането на мерки за насърчаване 
на отварянето на пазарите на 
обществени поръчки в трети 
държави и взаимната реципрочност е 
необходима и съществена стъпка за 
защита на търговските интереси на 
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държавите членки и на Съюза. Ако 
обаче тези мерки се окажат 
недостатъчни и ако европейските 
дружества продължат да срещат 
проблеми при достъпа до обществени 
поръчки и концесии в трети държави, 
Комисията и държавите членки 
следва да обмислят бързото 
въвеждане на по-ефективни 
инструменти за търговска защита.

Or. fr

Изменение 51
Ана Кавацини
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Редица трети държави не искат 
да отворят пазарите и концесиите си на 
обществени поръчки за международна 
конкуренция или да продължат процеса 
на отваряне, ако вече са го започнали. В 
резултат на това икономическите 
оператори от Съюза са изправени пред 
ограничителни практики при 
възлагането на поръчки в редица 
партньорски държави. Тези 
ограничителни практики водят до 
загубата на значителни възможности за 
търговия.

(8) Редица трети държави не искат 
да отворят пазарите и концесиите си на 
обществени поръчки за международна 
конкуренция или да продължат процеса 
на отваряне, ако вече са го започнали. В 
резултат на това икономическите 
оператори от Съюза са изправени пред 
ограничителни практики при 
възлагането на поръчки в редица 
партньорски държави. Тези 
ограничителни практики могат да 
доведат до загубата на възможности за 
търговия. Следва да се отбележи 
обаче, че много трети държави 
прилагат такива ограничения, за да 
преследват легитимни цели в 
областта на публичната политика и 
развитието.

Or. en

Изменение 52
Мария Грапини, Мариа Мануел Лейтан Маркеш
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Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Редица трети държави не искат 
да отворят пазарите и концесиите си на 
обществени поръчки за международна 
конкуренция или да продължат процеса 
на отваряне, ако вече са го започнали. В 
резултат на това икономическите 
оператори от Съюза са изправени пред 
ограничителни практики при 
възлагането на поръчки в редица 
партньорски държави. Тези 
ограничителни практики водят до 
загубата на значителни възможности за 
търговия.

(8) Редица трети държави не искат 
да отворят пазарите и концесиите си на 
обществени поръчки за международна 
конкуренция или да продължат процеса 
на отваряне, ако вече са го започнали. В 
резултат на това икономическите 
оператори от Съюза са изправени пред 
ограничителни практики при 
възлагането на поръчки и 
протекционистични политики в 
редица партньорски държави. Тези 
ограничителни практики водят до 
загубата на значителни възможности за 
търговия.

Or. en

Изменение 53
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Изабела Товалиери, Марко Кампоменози, 
Маркус Бухайт, Алесандра Басо

Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8a) Въпреки че множество трети 
държави продължават да 
ограничават достъпа до своите 
пазари на обществени поръчки, 
голяма част от пазарите на 
обществени поръчки в ЕС остават 
отворени за международна 
конкуренция. Поради това 
предприятията от Съюза, 
извършващи дейност на вътрешния 
пазар, са изправени пред нелоялна 
конкуренция от страна на 
икономически оператори извън Съюза, 
по-специално в случаите, когато 
икономическите оператори се 
възползват от публични субсидии.
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Or. fr

Обосновка

Европейските дружества, извършващи дейност в чужбина, не са единствените 
засегнати от тази ситуация. Въздействието на участието на чуждестранни 
дружества в обществените поръчки върху вътрешния пазар е също толкова важно, 
тъй като европейските оператори често са изправени пред нелоялна конкуренция от 
страна на чуждестранни дружества (субсидирани от държавата).

Изменение 54
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Изабела Товалиери, Марко Кампоменози, 
Маркус Бухайт, Алесандра Басо

Предложение за регламент
Съображение 8 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8б) Успоредно с прилагането на 
реципрочност в международните 
обществени поръчки чрез настоящия 
регламент, което представлява добра 
първа стъпка, Комисията и 
държавите членки се насърчават да 
проучат ползите от прилагането на 
акт за отдаване на предимство на 
европейските стоки (Buy European 
Act).

Or. fr

Изменение 55
Ана Кавацини
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Директива  2014/25/ЕС на 
Европейския парламент и на 
Съвета16о  съдържа съвсем малко 
разпоредби за международния аспект 
на политиката на Съюза в областта 
на обществените поръчки, по-

заличава се
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конкретно членове  85 и  и 86 . Тези 
разпоредби имат ограничен обхват   и 
следва да бъдат заменени.
_________________
16 Директива 2014/25/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от февруари 2014 г. относно 
възлагането на поръчки от 
възложители, извършващи дейност в 
секторите на водоснабдяването, 
енергетиката, транспорта и 
пощенските услуги (ОВ L 94, 28.3.2014 
г., стр. 243)

Or. en

Изменение 56
Мария Грапини, Мариа Мануел Лейтан Маркеш

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За осигуряване на по-висока 
степен на правна сигурност за 
икономическите оператори, 
възлагащите органи и възложителите от 
Съюза и от трети държави, 
международните задължения, които 
Съюзът е поел  по отношение на трети 
държави в областта на обществените 
поръчки и концесиите, следва да бъдат 
отразени в законодателството на ЕС, 
като по този начин ще се осигури 
ефективното им изпълнение.

11) За осигуряване на по-висока 
степен на правна сигурност за 
икономическите оператори, 
възлагащите органи и възложителите от 
Съюза и от трети държави, 
международните задължения, които 
Съюзът е поел по отношение на трети 
държави в областта на обществените 
поръчки и концесиите, следва да бъдат 
отразени в законодателството на ЕС, 
като по този начин ще се осигури 
ефективното им и стриктно 
изпълнение.

Or. en

Изменение 57
Ана Кавацини, Клод Грюфа
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
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Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За постигането на целите за 
подобряване на достъпа на 
икономически оператори от Съюза до 
пазарите на обществени поръчки и 
концесии на определени трети държави, 
които сега са защитени чрез 
ограничителни и дискриминационни 
мерки или практики при възлагането 
на поръчки, и за запазването на равни 
конкурентни условия в рамките на  
вътрешния пазар е необходимо да се 
посочи позоваване на 
непреференциалните правила за 
произхода, установени в митническото 
законодателство на Съюза, за да могат 
възлагащите органи и възложителите да 
са наясно дали   стоките и услугите са 
обхванати от международните 
задължения на Съюза .

(12) За постигането на целите за 
разрешаване на проблема със 
сериозните и повтарящи се 
нарушения на достъпа на икономически 
оператори от Съюза до пазарите на 
обществени поръчки и концесии на 
определени трети държави и за 
запазването на равни конкурентни 
условия, също така и при зачитане на 
екологичните, социалните и 
трудовите стандарти, в рамките на 
вътрешния пазар е необходимо да се 
посочи позоваване на 
непреференциалните правила за 
произхода, установени в митническото 
законодателство на Съюза, за да могат 
възлагащите органи и възложителите да 
са наясно дали стоките и услугите са 
обхванати от международните 
задължения на Съюза .

Or. en

Изменение 58
Карло Фиданца

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) С оглед на общата цел на 
политиката на Съюза за подпомагане 
на икономическия растеж на 
развиващите се държави и тяхното 
интегриране в световната верига за 
създаване на стойност, която е 
основата за създаването от Съюза на 
обща система за преференции, както 
е посочено в Регламент (ЕС) 
№ 978/2012 на Европейския парламент 
и на Съвета19, настоящият 
регламент не следва да се прилага по 
отношение на офертите, при които 

заличава се
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повече от 50 % от общата стойност 
на офертата се състои от стоки и 
услуги с произход, в съответствие с 
непреференциалните правила на 
Съюза за произход, от най-слабо 
развитите държави, които се 
ползват от договореността „Всичко 
освен оръжия“, или от развиващите 
се държави, считани за уязвими 
поради липсата на диверсификация и 
поради недостатъчна интеграция в 
международната система за 
търговия, както е определено 
съответно в приложение IV и 
приложение VII към Регламент (ЕС) 
№ 978/2012.
_________________
19 Регламент (ЕС) № 978/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 25 октомври 2012 г. за прилагане 
на схема от общи тарифни 
преференции и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета 
(OB L 303, 31.10.2012 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 59
Ана Кавацини
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) С оглед на общата цел на 
политиката на Съюза за подпомагане на 
икономическия растеж на развиващите 
се държави и тяхното интегриране в 
световната верига за създаване на 
стойност, която е основата за 
създаването от Съюза на обща система 
за преференции, както е посочено в 
Регламент (ЕС) № 978/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета19, 
настоящият регламент не следва да се 

(15) С оглед на общата цел на 
политиката на Съюза за подпомагане на 
икономическия растеж на развиващите 
се държави и тяхното интегриране в 
световната верига за създаване на 
стойност и в съответствие с 
ангажимента на Съюза за 
съгласуваност на политиките за 
развитие съгласно член 294, 
параграф 6 от Договора за 
функционирането на Европейския 
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прилага по отношение на офертите, при 
които повече от 50 % от общата 
стойност на офертата се състои от стоки 
и услуги с произход, в съответствие с 
непреференциалните правила на Съюза 
за произход, от най-слабо развитите 
държави, които се ползват от 
договореността „Всичко освен 
оръжия“, или от развиващите се 
държави, считани за уязвими поради 
липсата на диверсификация и поради 
недостатъчна интеграция в 
международната система за търговия, 
както е определено съответно в 
приложение IV и приложение VII към 
Регламент (ЕС) № 978/2012.

съюз, който е основата за създаването 
от Съюза на обща система за 
преференции, както е посочено в 
Регламент (ЕС) № 978/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета18, 
настоящият регламент не следва да се 
прилага по отношение на офертите, при 
които повече от 50% от общата 
стойност на офертата се състои от стоки 
и услуги с произход, в съответствие с 
непреференциалните правила на Съюза 
за произход, от държавите, които се 
ползват от Общата система за 
преференции.

_________________
19 Регламент (ЕС) № 978/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 25 октомври 2012 г. за прилагане 
на схема от общи тарифни 
преференции и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета 
(OB L 303, 31.10.2012 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 60
Мария Грапини, Мариа Мануел Лейтан Маркеш

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) С оглед на общата цел на 
политиката на Съюза за подпомагане на 
икономическия растеж на развиващите 
се държави и тяхното интегриране в 
световната верига за създаване на 
стойност, която е основата за 
създаването от Съюза на обща система 
за преференции, както е посочено в 
Регламент (ЕС) № 978/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета19, 
настоящият регламент не следва да се 
прилага по отношение на офертите, при 

(15) С оглед на общата цел на 
политиката на Съюза за подпомагане на 
икономическия растеж на развиващите 
се държави и тяхното интегриране в 
световната верига за създаване на 
стойност, която е основата за 
създаването от Съюза на обща система 
за преференции, както е посочено в 
Регламент (ЕС) № 978/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета19, 
настоящият регламент не следва да се 
прилага по отношение на офертите, при 
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които повече от 50 % от общата 
стойност на офертата се състои от стоки 
и услуги с произход, в съответствие с 
непреференциалните правила на Съюза 
за произход, от най-слабо развитите 
държави, които се ползват от 
договореността „Всичко освен оръжия“, 
или от развиващите се държави, считани 
за уязвими поради липсата на 
диверсификация и поради недостатъчна 
интеграция в международната система 
за търговия, както е определено 
съответно в приложение IV и 
приложение VII към Регламент (ЕС) 
№ 978/2012.

които повече от 70% от общата 
стойност на офертата се състои от стоки 
и услуги с произход, в съответствие с 
непреференциалните правила на Съюза 
за произход, от най-слабо развитите 
държави, които се ползват от 
договореността „Всичко освен оръжия“, 
или от развиващите се държави, считани 
за уязвими поради липсата на 
диверсификация и поради недостатъчна 
интеграция в международната система 
за търговия, както е определено 
съответно в приложение IV и 
приложение VII към Регламент (ЕС) № 
978/2012.

_________________ _________________
19 Регламент (ЕС) № 978/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2012 г. за прилагане на 
схема от общи тарифни преференции и 
за отмяна на Регламент (ЕО) № 732/2008 
на Съвета (OB L 303, 31.10.2012 г., стр. 
1).

19 Регламент (ЕС) № 978/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2012 г. за прилагане на 
схема от общи тарифни преференции и 
за отмяна на Регламент (ЕО) № 732/2008 
на Съвета (ОВ L 303, 31.10.2012 г., стр. 
1).

Or. en

Изменение 61
Ана Кавацини, Клод Грюфа
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Когато преценява дали са налице 
ограничителни и/или 
дискриминационни мерки или практики  
в трета държава, Комисията следва да 
проучва до каква степен 
законодателството в областта на  
обществените поръчки и концесиите в 
съответната държава осигурява 
прозрачност съгласно международните 
норми в тази област и не допуска 
неравнопоставено третиране на 
съюзните икономически оператори, 

(17) Когато преценява дали са налице 
ограничителни и/или 
дискриминационни мерки или практики 
в трета държава, Комисията следва да 
проучва до каква степен 
законодателството в областта на 
обществените поръчки и концесиите в 
съответната държава осигурява 
прозрачност съгласно международните 
норми в тази област и не допуска 
неравнопоставено третиране на 
съюзните икономически оператори, 
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стоки и услуги. Освен това тя следва да 
проучва до каква степен  отделните 
възлагащи органи или възложители 
поддържат или възприемат спрямо 
съюзните икономически оператори, 
стоки и услуги практики на 
неравнопоставено третиране.

стоки и услуги. Освен това тя следва да 
проучва до каква степен отделните 
възлагащи органи или възложители 
поддържат или възприемат спрямо 
съюзните икономически оператори, 
стоки и услуги практики на 
неравнопоставено третиране. При това 
проучване Комисията следва да 
направи оценка и да потърси 
информация от съответната 
държава относно степента, до която 
тези практики могат да бъдат 
законни в съответствие с целите, 
които държавата има по отношение 
на обществения ред и развитието.

Or. en

Изменение 62
Мария Грапини, Мариа Мануел Лейтан Маркеш

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Когато преценява дали са налице 
ограничителни и/или 
дискриминационни мерки или практики  
в трета държава, Комисията следва да 
проучва до каква степен 
законодателството в областта на  
обществените поръчки и концесиите в 
съответната държава осигурява 
прозрачност съгласно международните 
норми в тази област и не допуска 
неравнопоставено третиране на 
съюзните икономически оператори, 
стоки и услуги. Освен това тя следва да 
проучва до каква степен  отделните 
възлагащи органи или възложители 
поддържат или възприемат спрямо 
съюзните икономически оператори, 
стоки и услуги практики на 
неравнопоставено третиране.

(17) Когато преценява дали са налице 
ограничителни и/или 
дискриминационни мерки или практики 
в трета държава, Комисията следва да 
проучва до каква степен 
законодателството в областта на 
обществените поръчки и концесиите в 
съответната държава осигурява 
прозрачност съгласно международните 
норми в тази област и не допуска 
неравнопоставено третиране на 
съюзните икономически оператори, 
стоки и услуги. Освен това тя следва да 
проучва до каква степен отделните 
възлагащи органи или възложители 
поддържат или възприемат спрямо 
съюзните икономически оператори, 
стоки и услуги практики на 
неравнопоставено третиране и да 
уведомява органите, които не спазват 
общите търговски политики .
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Or. en

Изменение 63
Ана Кавацини
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Тъй като уреждането на 
достъпа на стоки и услуги от трети 
държави до пазара на обществени 
поръчки в Съюза е част от общата 
търговска политика, държавите 
членки и възлагащите органи и 
възложителите от тези държави 
членки следва да имат право да 
ограничават достъпа на стоки и 
услуги от трети държави до 
процедурите по възлагане на поръчки 
само чрез мерките, предвидени в 
настоящия регламент.

заличава се

Or. en

Изменение 64
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Изабела Товалиери, Марко Кампоменози, 
Маркус Бухайт, Алесандра Басо

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Тъй като уреждането на 
достъпа на стоки и услуги от трети 
държави до пазара на обществени 
поръчки в Съюза е част от общата 
търговска политика, държавите 
членки и възлагащите органи и 
възложителите от тези държави 
членки следва да имат право да 
ограничават достъпа на стоки и услуги 
от трети държави до процедурите по 

18) Държавите членки и техните 
възлагащи органи и възложители 
могат, в духа на настоящия 
регламент, да ограничават достъпа на 
стоки и услуги от трети държави до 
своите процедури по възлагане на 
поръчки, за да гарантират, че 
чуждестранните икономически 
оператори спазват екологичното, 
социалното и трудовото право или 
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възлагане на поръчки само чрез 
мерките, предвидени в настоящия 
регламент.

приложимото национално право.

Or. fr

Изменение 65
Ана Кавацини, Клод Грюфа
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) Икономическите оператори от 
трети държави невинаги са обвързани 
от екологични, социални или трудови 
стандарти, еквивалентни на 
приложимите за икономическите 
оператори в ЕС, което създава 
неравнопоставени условия на 
конкуренция на пазара на обществени 
поръчки в Съюза. Директиви 
2014/23/ЕС, 2014/24/ЕС и 2014/25/ЕС 
предвиждат определен брой 
разпоредби за държавите членки и 
възлагащите органи, за да се 
гарантира спазването на 
задълженията в областта на 
екологичното, социалното и 
трудовото право както на 
национално равнище, така и на 
равнището на Съюза, а също така и 
на задълженията, произтичащи от 
международни конвенции, като това 
може да води до изключване на някои 
оференти. Прилагането на тези 
правила обаче може да се окаже 
недостатъчно за справяне с 
евентуални нарушения. Поради това 
инструментите, предвидени в 
настоящия регламент, следва да са 
насочени към насърчаване на 
прилагането на правилата на ЕС за 
обществените поръчки в тази 
област;
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Изменение 66
Мария Грапини, Мариа Мануел Лейтан Маркеш

Предложение за регламент
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) Също така е наложително, с 
цел подходящо интегриране на 
екологичните, социалните и 
трудовите изисквания, възлагащите 
органи да предприемат съответните 
мерки, за да гарантират спазването 
на задълженията в областта на 
правото в сферата на околната среда, 
социалното право и трудовото право, 
които се прилагат на мястото, 
където се извършва строителство, и 
произтичат от международни 
задължения, закони, наредби, 
постановления и решения както на 
национално равнище, така и на 
равнището на Съюза, а също и от 
колективни договори.

Or. en

Изменение 67
Адриана Малдонадо Лопес, Инма Родригес Пинеро 

Предложение за регламент
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) Също така е наложително, с 
цел подходящо интегриране на 
екологичните, социалните и 
трудовите изисквания, възлагащите 
органи да вземат съответните мерки, 
за да гарантират спазването на 
задълженията в областта на 
правото в сферата на околната среда, 
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социалното право и трудовото право, 
които се прилагат на мястото, 
където се извършва строителство, и 
произтичат от международни 
задължения, закони, наредби, 
постановления и решения както на 
национално равнище, така и на 
равнището на Съюза, а също и от 
колективни договори.

Or. en

Изменение 68
Ана Кавацини
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19 a) При определянето на това дали 
започването на проучване и/или 
приемането на мярка в рамките на 
международния инструмент в 
областта на обществените поръчки 
(IPI) е в интерес на Съюза следва да се 
обърне специално внимание на 
общата цел за преодоляване на 
сериозното и периодично нарушаване 
на възможностите за достъп до 
пазара за икономическите оператори 
от Съюза. Комисията следва също 
така да вземе предвид присъствието 
на оференти от трети държави на 
пазара на обществени поръчки на ЕС 
в даден момент. Не може да се 
прилагат мерки по линия на IPI, 
когато Комисията, въз основа на 
цялата предоставена информация, 
може ясно да заключи, че 
прилагането на такива мерки не е в 
интерес на Съюза; Комисията следва 
да обърне специално внимание на 
секторите, които се считат за 
стратегически по отношение на 
обществените поръчки в ЕС;
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Or. en

Изменение 69
Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19 a) За да се установи дали е в 
интерес на Съюза да се започне 
проучване, следва да се вземат предвид 
различни аспекти, включително 
интересите на местната 
промишленост и местните 
ползватели и потребители като част 
от по-широките интереси на ЕС. 
Основният интерес е отваряне на 
пазарите на трети държави и 
подобряване на възможностите за 
достъп до пазара за икономическите 
оператори от Съюза с цел постигане 
на реципрочност по отношение на 
достъпа до пазара и на това трябва 
да се даде приоритет.

Or. en

Изменение 70
Ана Кавацини
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 19 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19 a) При провеждане на своето 
проучване Комисията следва също 
така да взема предвид прилагането 
или неприлагането от трета 
държава на екологични, социални и 
трудови стандарти, произтичащи от 
международните конвенции в тези 
области, които държавата е 
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ратифицирала и които са изброени в 
приложение X към Директива 
2014/23/ЕС, приложение X към 
Директива 2014/24/ЕС и приложение 
XIV към Директива 2014/25/ЕС. 
Комисията следва също така да 
включи констатациите относно 
изпълнението на Парижкото 
споразумение от въпросната трета 
държава. Ако проучването потвърди 
несъответствие с приложимите 
правила, резултатите от 
проучването следва да се използват 
от възлагащите органи за прилагане 
на разпоредбите, предвидени в 
директиви 2014/24/ЕС, 2014/23/ЕС, 
2014/25/ЕС по отношение на 
изпълнението на договорите или в 
случай на оферти с необичайно ниска 
цена.

Or. en

Изменение 71
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Изабела Товалиери, Марко Кампоменози, 
Маркус Бухайт, Алесандра Басо

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Ако съществуването на 
ограничителна и/или дискриминационна 
мярка или практика при възлагането на 
поръчки в трета държава се потвърди, 
Комисията следва да прикани 
съответната държава да започне 
консултации, за да се подобрят 
възможностите за участие в 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки за икономическите 
оператори, стоките и услугите от Съюза 
в съответната държава.

20) Ако съществуването на 
ограничителна и/или дискриминационна 
мярка или практика при възлагането на 
поръчки в трета държава се потвърди, 
Комисията следва да прикани 
съответната държава да започне 
консултации, за да се подобрят 
възможностите за участие в 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки за икономическите 
оператори, стоките и услугите от Съюза 
в съответната държава. За да насърчи 
съответната държава да участва 
активно и бързо в този диалог, 
Комисията, веднага след 
откриването на процедурата за 
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консултации, следва да вземе решение 
относно временното въвеждане на 
мерките, съдържащи се в настоящия 
регламент, а именно изключването 
от участие в тръжни процедури при 
обществени поръчки на ЕС или от 
мерки за коригиране на цените. Тези 
мерки се прилагат за оферти от 
икономически оператори с произход 
от тази държава и/или отнасящи се 
до стоки и услуги с произход от тази 
държава.

Or. fr

Изменение 72
Мария Грапини, Мариа Мануел Лейтан Маркеш

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) От изключително значение е 
проучването да се извършва по 
прозрачен начин. Поради това докладът 
относно основните констатации от 
проучването следва да бъде публично 
достъпен.

(21) От изключително значение е 
проучването да се извършва по 
прозрачен начин и в разумен срок. 
Поради това докладът относно 
основните констатации от проучването 
следва да бъде публично достъпен.

Or. en

Изменение 73
Ана Кавацини
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Ако консултациите със 
съответната държава не доведат до 
достатъчно подобрения на 
възможностите за участие в 
процедурите за възлагане на поръчки за 

(22) Ако консултациите със 
съответната държава не доведат до 
достатъчно подобрения на 
възможностите за участие в 
процедурите за възлагане на поръчки за 
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икономическите оператори, стоките и 
услугите от  Съюза в разумен срок, 
Комисията следва да може да приеме 
при необходимост целесъобразни 
мерки за корекция на цената, които да 
се прилагат по отношение на офертите, 
подадени от икономическите 
оператори от съответната държава и/или 
включващи стоки и услуги с произход 
от нея.

икономическите оператори, стоките и 
услугите от Съюза в разумен срок, 
Комисията следва да може да приеме 
мерки по линия на международния 
инструмент в областта на 
обществените поръчки (IPI) под 
формата на мерки за корекция на 
присъдените точки, които да се 
прилагат по отношение на офертите, 
или като предвиди изключване от 
тръжната процедура на 
икономическите оператори от 
съответната държава и/или включващи 
стоки и услуги с произход от нея.

Or. en

Изменение 74
Дита Харанзова, Мортен Льокегор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Ако консултациите със 
съответната държава не доведат до 
достатъчно подобрения на 
възможностите за участие в 
процедурите за възлагане на поръчки за 
икономическите оператори, стоките и 
услугите от  Съюза в разумен срок, 
Комисията следва да може да приеме 
при необходимост целесъобразни 
мерки за корекция на цената, които 
да се прилагат по отношение на 
офертите, подадени от 
икономическите оператори от 
съответната държава и/или 
включващи стоки и услуги с произход 
от нея.

(22) Ако проучването потвърди 
наличието на ограничителни мерки 
или практики и консултациите със 
съответната държава не доведат до 
достатъчно корективно 
действие/корективни действия, 
чийто резултат е подобрения на 
възможностите за участие в 
процедурите за възлагане на поръчки за 
икономическите оператори, стоките и 
услугите от Съюза в разумен срок, 
Комисията следва да може да приеме 
при необходимост, в рамките на 
настоящия регламент, мерки по 
IPI под формата на корекция на 
присъдените точки или на 
изключване на оферти.

Or. en

Изменение 75
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Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Изабела Товалиери, Марко Кампоменози, 
Маркус Бухайт, Алесандра Басо

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Ако консултациите със 
съответната държава не доведат до 
достатъчно подобрения на 
възможностите за участие в 
процедурите за възлагане на поръчки за 
икономическите оператори, стоките и 
услугите от  Съюза в разумен срок, 
Комисията следва да може да приеме 
при необходимост целесъобразни 
мерки за корекция на цената, които 
да се прилагат по отношение на 
офертите, подадени от 
икономическите оператори от 
съответната държава и/или 
включващи стоки и услуги с произход 
от нея.

22) Ако консултациите със 
съответната държава не доведат до 
достатъчно подобрения на 
възможностите за участие в 
процедурите за възлагане на поръчки за 
икономическите оператори, стоките и 
услугите от Съюза в разумен срок, 
Комисията следва да може да 
продължи срока на действие на 
мерките, приети в началото на 
процедурата на консултация, и при 
необходимост да приеме 
допълнителни мерки, съдържащи се в 
настоящия регламент.

Or. fr

Изменение 76
Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22 а) Ако третата държава не 
приеме да започне консултации с 
Европейския съюз, Комисията следва 
да предприеме подходящи действия за 
преодоляване на липсата на 
реципрочност на пазара на 
обществени поръчки на третата 
държава.

Or. en
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Изменение 77
Ана Кавацини
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Тези мерки следва да се 
прилагат само за целите на   
оценката на офертите, в които се 
предлагат стоки или услуги с 
произход от  въпросната държаваЗа 
да се предотврати заобикалянето на тези 
мерки, може да се окаже необходимо да 
бъдат предприети действия по 
отношение на  някои юридически лица, 
контролирани или притежавани от 
чуждестранни лица, които, макар и 
установени в Европейския съюз, не 
извършат значими стопански дейности, 
имащи действителна пряка връзка с 
икономиката на  най-малко една 
държава членка. Мерките следва да не 
бъдат несъразмерно строги спрямо 
ограничителните практики при 
възлагането на поръчки, в отговор на 
които се въвеждат.

(23) За да се предотврати 
заобикалянето на тези мерки, може да се 
окаже необходимо да бъдат предприети 
действия по отношение на някои 
юридически лица, контролирани или 
притежавани от чуждестранни лица, 
които, макар и установени в 
Европейския съюз, не извършат 
значими стопански дейности, имащи 
действителна пряка връзка с 
икономиката на най-малко една държава 
членка. Мерките следва да не бъдат 
несъразмерно строги спрямо 
ограничителните практики при 
възлагането на поръчки, в отговор на 
които се въвеждат.

Or. en

Изменение 78
Дита Харанзова, Мортен Льокегор

Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23 a) Мерките по IPI се прилагат 
еднакво в ЕС от възлагащите органи и 
възложителите. За да се вземат 
предвид различията в 
административния капацитет на 
възлагащите органи и 
възложителите, държавите членки 
могат да поискат освобождаване от 
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мерките по IPI за ограничен списък 
от местни възлагащи органи и 
възложители при строго определени 
изисквания. Това освобождаване може 
да се отнася и за процедури за 
възлагане на обществени поръчки, 
които тези възлагащи органи и 
възложители могат да провеждат 
съгласно рамкови споразумения или 
динамични системи за покупки.

Or. en

Изменение 79
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Изабела Товалиери, Марко Кампоменози, 
Маркус Бухайт, Алесандра Басо

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Мерките за корекция на цената 
не следва да имат отрицателно 
въздействие върху  търговските 
преговори със съответната държава. 
Следователно, когато дадена държава 
започва преговори по същество със 
Съюза относно достъпа до пазарите 
на обществени поръчки,  Комисията 
може спре прилагането на мерките 
по време на преговорите.

заличава се

Or. fr

Изменение 80
Дита Харанзова, Мортен Льокегор

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Мерките за корекция на цената 
не следва да имат отрицателно 
въздействие върху  търговските 

(24) Мерките по IPI, приети 
съгласно настоящия регламент, не 
следва да имат отрицателно въздействие 
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преговори със съответната държава. 
Следователно, когато дадена държава 
започва преговори по същество със 
Съюза относно достъпа до пазарите на 
обществени поръчки,  Комисията може 
спре прилагането на мерките по време 
на преговорите.

върху търговските преговори със 
съответната държава. Следователно, 
когато дадена държава започва 
преговори по същество със Съюза 
относно достъпа до пазарите на 
поръчки, Комисията може да спре 
прилагането на мерките по време на 
преговорите.

Or. en

Изменение 81
Ана Кавацини
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) С цел да се опрости прилагането 
на мерките за корекция на цената от 
страна на възлагащите органи или 
възложителите, следва да съществува 
презумпция, че всички икономически 
оператори с произход от целева трета 
държава, с която няма споразумение за 
обществени поръчки, ще подлежат на 
мярката, освен ако могат да докажат, че 
по-малко от 50 % от общата стойност на 
офертата им е съставена от стоки или 
услуги с произход от съответната трета 
държава.

(25) С цел да се опрости прилагането 
на мярка по IPI от страна на 
възлагащите органи или възложителите, 
следва да съществува презумпция, че 
всички икономически оператори с 
произход от целева трета държава, с 
която няма споразумение за обществени 
поръчки, ще подлежат на мярката, освен 
ако могат да докажат, че по-малко от 
50% от общата стойност на офертата им 
е съставена от стоки или услуги с 
произход от съответната трета държава.

Or. en

Изменение 82
Ана Кавацини
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Държавите членки са в най- заличава се
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добра позиция да определят 
възлагащите органи или 
възложителите или категориите 
възлагащи органи или възложители, 
които следва да прилагат мерките за 
корекция на цената. За да се 
гарантира, че се предприема 
подходящо равнище на действия и че 
тежестта е равномерно разпределена 
между държавите членки, 
Комисията следва да вземе 
окончателно решение въз основа на 
списъците, представени от всяка 
държава членка. При необходимост 
Комисията може да установи списък 
по своя собствена инициатива.

Or. en

Изменение 83
Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Държавите членки са в най-
добра позиция да определят 
възлагащите органи или 
възложителите или категориите 
възлагащи органи или възложители, 
които следва да прилагат мерките за 
корекция на цената. За да се 
гарантира, че се предприема 
подходящо равнище на действия и че 
тежестта е равномерно разпределена 
между държавите членки, 
Комисията следва да вземе 
окончателно решение въз основа на 
списъците, представени от всяка 
държава членка. При необходимост 
Комисията може да установи списък 
по своя собствена инициатива.

заличава се

Or. en
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Изменение 84
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Изабела Товалиери, Марко Кампоменози, 
Маркус Бухайт, Алесандра Басо

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

27) Задължително е възлагащите 
органи и възложителите да имат достъп 
до широка гама от отговарящи на 
изискванията им висококачествени 
продукти на конкурентни цени, като 
същевременно отчитат 
необходимостта да се гарантират 
дългосрочните икономически и 
социални интереси на държавите 
членки и на европейските граждани и 
потребители. Следователно те следва 
да имат правото да не прилагат мерките 
за корекция на цената за ограничаване 
на достъпа на необхванати от 
международни задължения стоки и 
услуги, ако няма съюзни и/или 
обхванати от международни задължения 
стоки или услуги, които да отговарят на 
изискванията на възлагащия орган или 
възложителя за опазване на основни 
обществени интереси, например в 
областта на човешкото здраве и 
безопасността, или ако прилагането на 
мерките би довело до несъразмерно 
голямо увеличение на цената или 
разходите по поръчката.

Or. fr

Изменение 85
Дита Харанзова, Мортен Льокегор

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Задължително е възлагащите 
органи и възложителите да имат достъп 

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

до широка гама от отговарящи на 
изискванията им висококачествени 
продукти на конкурентни цени, за да се 
защитава общественият интерес. 
При извънредни ситуации те следва да 
имат правото да не прилагат мерките по 
IPI за ограничаване на достъпа на 
необхванати от международни 
задължения стоки и услуги, ако няма 
съюзни и/или обхванати от 
международни задължения стоки или 
услуги, които да отговарят на 
изискванията на възлагащия орган или 
възложителя за осигуряване на 
обществената безопасност, например 
при извънредна ситуация в областта на 
общественото здраве или природно 
бедствие, или ако прилагането на 
мерките би довело до несъразмерно 
голямо увеличение на цената или 
разходите по поръчката. За 
прилагането на тези изключения 
следва да се изисква одобрението на 
Комисията.

Or. en

Изменение 86
Ана Кавацини
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Задължително е възлагащите 
органи и възложителите да имат достъп 
до широка гама от отговарящи на 
изискванията им висококачествени 
продукти на конкурентни цени. 
Следователно те следва да имат правото 
да не прилагат  мерките за корекция на 
цената за ограничаване на достъпа на 
необхванати от международни 
задължения стоки и услуги, ако няма 
съюзни и/или обхванати от 
международни задължения стоки или 

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

международни задължения стоки или 
услуги, които да отговарят на 
изискванията на възлагащия орган или 
възложителя за опазване на основни 
обществени интереси, например в 
областта на човешкото здраве и 
обществената безопасност.

Or. en

Изменение 87
Ана Кавацини
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Когато възлагащите органи или 
възложителите прилагат неправилно 
изключенията от мерките за корекция 
на цената за ограничаване на достъпа 
на необхванати от международни 
задължения стоки и услуги, Комисията 
следва да може да прилага корективния 
механизъм по член 3 от Директива 
89/665/ЕИО на Съвета20или по член 8 от 
Директива 92/13/ЕИО на Съвета21Освен 
това договорите, сключени с 
икономически оператор  от възлагащите 
органи или възложителите при 
неспазване на мерките за корекция на 
цената за ограничаване на достъпа на 
необхванати от международни 
задължения стоки и услуги, следва да 
бъдат недействителни.

(28) Когато възлагащите органи или 
възложителите прилагат неправилно 
изключенията от мерките по IPI за 
ограничаване на достъпа на необхванати 
от международни задължения стоки и 
услуги, Комисията следва да може да 
прилага корективния механизъм по член 
3 от Директива 89/665/ЕИО на Съвета20 
или по член 8 от Директива 92/13/ЕИО 
на Съвета21. Освен това договорите, 
сключени с икономически оператор от 
възлагащите органи или възложителите 
при неспазване на мерките по IPI за 
ограничаване на достъпа на необхванати 
от международни задължения стоки и 
услуги, следва да бъдат недействителни.

_________________ _________________
20 Директива 89/665/ЕИО на Съвета  
относно координирането на законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби, отнасящи се до прилагането 
на производства по обжалване при 
възлагането на обществени поръчки за 
доставки и за строителство (ОВ L 395, 

20 Директива 89/665/ЕИО на Съвета 
относно координирането на законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби, отнасящи се до прилагането 
на производства по обжалване при 
възлагането на обществени поръчки за 
доставки и за строителство (ОВ L 395, 
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30.12.1989 г., стр. 33). 30.12.1989 г., стр. 33).
21 Директива 92/13/ЕИО на Съвета 
относно координирането на законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби относно прилагането на 
правилата на Общността по възлагане 
на обществени поръчки на субекти, 
извършващи дейност във водния, 
енергийния, транспортния и 
телекомуникационния сектор (ОВ L 76, 
23.3.1992 г., стр. 14).

21 Директива 92/13/ЕИО на Съвета 
относно координирането на законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби относно прилагането на 
правилата на Общността по възлагане 
на обществени поръчки на субекти, 
извършващи дейност във водния, 
енергийния, транспортния и 
телекомуникационния сектор (ОВ L 76, 
23.3.1992 г., стр. 14).

Or. en

Изменение 88
Мария Грапини, Мариа Мануел Лейтан Маркеш

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Съгласно принципа на 
пропорционалността, за постигането на 
основната цел за определяне на обща 
външна политика в областта на 
обществените поръчки е необходимо и 
целесъобразно да се установят общи 
разпоредби за третирането на оферти, 
включващи необхванати от 
международните задължения на  Съюза 
стоки и услуги. Настоящият регламент  
не надхвърля необходимото за 
постигането на преследваните цели в 
съответствие с член 5, четвърта алинея 
от Договора за Европейския съюз,

(33) Съгласно принципа на 
пропорционалността, за постигането на 
основната цел за определяне на обща 
външна политика в областта на 
обществените поръчки е необходимо и 
целесъобразно да се установят общи 
разпоредби за справедливо третирането 
на оферти, включващи необхванати от 
международните задължения на Съюза 
стоки и услуги. Настоящият регламент 
не надхвърля необходимото за 
постигането на преследваните цели в 
съответствие с член 5, четвърта алинея 
от Договора за Европейския съюз,

Or. en

Изменение 89
Ан-Софи Пелтие

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

С настоящия регламент  се установяват 
мерки, имащи за цел да подобрят 
достъпа на икономически оператори, 
стоки и услуги от Съюза до пазарите на 
обществени поръчки и концесии на 
трети държави. С него се въвеждат 
процедури, чрез които Комисията да 
може да предприема проучвания във 
връзка с предполагаеми ограничителни 
и дискриминационни мерки или 
практики при възлагането на поръчки, 
предприети или запазени от трети 
държави  срещу икономически 
оператори, стоки и услуги от Съюза, 
както и да започва консултации със 
съответните трети държави.

С настоящия регламент се установяват 
мерки, имащи за цел да свържат 
достъпа на икономически оператори, 
стоки и услуги от Съюза до пазарите на 
обществени поръчки и концесии на 
трети държави със спазването от 
страна на съответните трети 
държави на конвенциите на 
Международната организация на 
труда и на европейските екологични 
стандарти. С него се въвеждат 
процедури, чрез които Комисията да 
може да предприема проучвания във 
връзка с предполагаеми ограничителни 
и дискриминационни мерки или 
практики при възлагането на поръчки, 
предприети или запазени от трети 
държави стоки и услуги от трети 
държави срещу икономически 
оператори, стоки и услуги от Съюза, 
като например практики на социален 
или екологичен дъмпинг, както и да 
започва консултации със съответните 
трети държави, за да се определи какви 
коригиращи действия могат да бъдат 
предприети.

Or. fr

Изменение 90
Ана Кавацини
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент  се установяват 
мерки, имащи за цел да подобрят 
достъпа на икономически оператори, 
стоки и услуги от Съюза до пазарите на 
обществени поръчки и концесии на 
трети държави. С него се въвеждат 
процедури, чрез които Комисията да 
може да предприема проучвания във 

С настоящия регламент се установяват 
мерки, имащи за цел да се осигурят 
справедливи и равнопоставени условия 
на конкуренция на международния 
пазар на обществени поръчки и да се 
преодолеят практики, които водят 
до сериозно и периодично нарушаване 
на достъпа на икономически оператори, 
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връзка с предполагаеми ограничителни 
и дискриминационни мерки или 
практики при възлагането на поръчки, 
предприети или запазени от трети 
държави  срещу икономически 
оператори, стоки и услуги от Съюза, 
както и да започва консултации със 
съответните трети държави.

стоки и услуги от Съюза до пазарите на 
обществени поръчки и концесии на 
трети държави. С него се въвеждат 
процедури, чрез които Комисията да 
може да предприема проучвания във 
връзка с предполагаеми ограничителни 
и дискриминационни мерки или 
практики при възлагането на поръчки, 
предприети или запазени от трети 
държави срещу икономически 
оператори, стоки и услуги от Съюза, 
както и да започва консултации със 
съответните трети държави.

Or. en

Изменение 91
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Изабела Товалиери, Марко Кампоменози, 
Маркус Бухайт, Алесандра Басо

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент  се установяват 
мерки, имащи за цел да подобрят 
достъпа на икономически оператори, 
стоки и услуги от Съюза до пазарите на 
обществени поръчки и концесии на 
трети държави. С него се въвеждат 
процедури, чрез които Комисията да 
може да предприема проучвания във 
връзка с предполагаеми ограничителни 
и дискриминационни мерки или 
практики при възлагането на поръчки, 
предприети или запазени от трети 
държави  срещу икономически 
оператори, стоки и услуги от Съюза, 
както и да започва консултации със 
съответните трети държави.

С настоящия регламент се установяват 
мерки, имащи за цел да подобрят 
достъпа на икономически оператори, 
стоки и услуги от Съюза до пазарите на 
обществени поръчки и концесии на 
трети държави и да гарантират равни 
условия на конкуренция на вътрешния 
пазар. С него се въвеждат процедури, 
чрез които Комисията да може да 
предприема проучвания във връзка с 
предполагаеми ограничителни и 
дискриминационни мерки или практики 
при възлагането на поръчки, предприети 
или запазени от трети държави стоки и 
услуги от трети държави срещу 
икономически оператори, стоки и 
услуги от Съюза, както и да започва 
консултации със съответните трети 
държави.

Or. fr
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Обосновка

Европейските дружества, извършващи дейност в чужбина, не са единствените 
засегнати от тази ситуация. Въздействието на участието на чуждестранни 
дружества във възлагането на обществени поръчки на вътрешния пазар е също 
толкова широко, тъй като европейските оператори често са изправени пред нелоялна 
конкуренция от страна на чуждестранни дружества, получаващи държавни 
субсидии.

Изменение 92
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Изабела Товалиери, Марко Кампоменози, 
Маркус Бухайт, Алесандра Басо

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В него се предвижда възможност за 
прилагане на мерки за корекция на 
цената при възлагането на поръчки за 
доставка на стоки и/или предоставяне на 
услуги, както и за концесии  на базата 
на произхода на съответните 
икономически оператори, стоки  или 
услуги .

В него се предвижда възможност за 
прилагане на мерки за корекция на 
цената при възлагането на поръчки за 
доставка на стоки и/или предоставяне на 
услуги, както и за концесии и мерки, 
насочени към изключване на достъпа 
до пазарите на обществени поръчки в 
ЕС, на базата на произхода на 
съответните икономически оператори, 
стоки или услуги.

Or. fr

Изменение 93
Мария Грапини, Мариа Мануел Лейтан Маркеш

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В него се предвижда възможност за 
прилагане на мерки за корекция на 
цената при възлагането на поръчки за 
доставка на стоки и/или предоставяне на 
услуги, както и за концесии  на базата 
на произхода на съответните 
икономически оператори, стоки  или 

В него се предвижда възможност за 
прилагане на мерки за корекция на 
цената за някои оферти или 
изключването на някои оферти при 
възлагането на поръчки за доставка на 
стоки и/или предоставяне на услуги, 
както и за концесии на базата на 
произхода на съответните 



PE696.446v01-00 36/81 AM\1238077BG.docx

BG

услуги . икономически оператори, стоки или 
услуги. .

Or. en

Изменение 94
Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В него се предвижда възможност за 
прилагане на мерки за корекция на 
цената при възлагането на поръчки за 
доставка на стоки и/или предоставяне на 
услуги, както и за концесии  на базата 
на произхода на съответните 
икономически оператори, стоки  или 
услуги .

В него се предвижда възможност за 
прилагане на мерки за ограничаване на 
достъпа за някои оферти при 
възлагането на поръчки за доставка на 
стоки и/или предоставяне на услуги, 
както и за концесии на базата на 
произхода на съответните 
икономически оператори, стоки или 
услуги

Or. fr

Изменение 95
Ана Кавацини
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В него се предвижда възможност за 
прилагане на мерки за корекция на 
цената при възлагането на поръчки за 
доставка на стоки и/или предоставяне на 
услуги, както и за концесии  на базата 
на произхода на съответните 
икономически оператори, стоки  или 
услуги .

В него се предвижда възможност за 
прилагане на мерки по IPI за някои 
ооферти при възлагането на поръчки за 
доставка на стоки и/или предоставяне на 
услуги, както и за концесии на базата на 
произхода на съответните 
икономически оператори, стоки или 
услуги.

Or. en
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Изменение 96
Ана Кавацини
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Настоящият регламент се 
прилага само по отношение на 
ограничителните и/или 
дискриминационните мерки или 
практики при възлагането на поръчки, 
прилагани от трети държави по 
отношение на закупуването на 
необхванати от международни 
задължения стоки и услуги. Настоящият 
регламент се прилага, без да се засягат 
международните задължения на Съюза.

4. Настоящият регламент се 
прилага по отношение на 
ограничителните и/или 
дискриминационните мерки или 
практики при възлагането на поръчки, 
прилагани от трети държави по 
отношение на закупуването на 
необхванати от международни 
задължения стоки и услуги. Настоящият 
регламент се прилага, без да се засягат 
международните задължения на Съюза.

Or. en

Изменение 97
Ана Кавацини
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки и техните 
възлагащи органи и възложители не 
прилагат ограничителни мерки по 
отношение на икономически 
оператори, стоки и услуги от трети 
държави, надхвърлящи предвидените 
в настоящия регламент.

заличава се

Or. en

Изменение 98
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Изабела Товалиери, Марко Кампоменози, 
Маркус Бухайт, Алесандра Басо
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки и техните 
възлагащи органи и възложители не 
прилагат ограничителни мерки по 
отношение на икономически оператори, 
стоки и услуги от трети държави, 
надхвърлящи предвидените в настоящия 
регламент.

5. Държавите членки и техните 
възлагащи органи и възложители 
могат, в съответствие с духа на 
настоящия регламент, да прилагат 
ограничителни мерки по отношение на 
икономически оператори, стоки и 
услуги от трети държави, надхвърлящи 
предвидените в настоящия регламент, за 
да гарантират, че чуждестранните 
икономически оператори спазват 
екологичното, социалното и 
трудовото законодателство и цялото 
приложимо национално 
законодателство.

Or. fr

Изменение 99
Ана Кавацини
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5 а. Настоящият регламент 
предоставя също така инструменти 
за ефективното прилагане на 
разпоредбите, предвидени в 
директиви 2014/23/ЕС, 2014/24/ЕС и 
2014/25/ЕС по отношение на 
обхванатите и необхванатите от 
международни задължения стоки и 
услуги, когато проучванията на 
Комисията показват нарушения на 
съответните международни 
стандарти в сферата на правото в 
областта на околната среда, 
социалното право и трудовото право, 
изброени в приложения X към 
директиви 2014/23/ЕС и 2014/24/ЕС и в 
приложение XIV към Директива 
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2014/25/ЕС, както и на 
ангажиментите, поети в рамките на 
Парижкото споразумение относно 
изменението на климата.

Or. en

Изменение 100
Адриана Малдонадо Лопес, Инма Родригес Пинеро , Мария Грапини

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5 а. Държавите членки вземат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че при изпълнението на 
договорите за обществени поръчки 
икономическите оператори спазват 
приложимите задължения в 
областта на екологичното, 
социалното и трудовото право, 
установени с правото на Съюза, 
националното право, колективни 
споразумения или с разпоредби на 
международното право в областта на 
околната среда, международното 
социално право и международното 
трудово право, които са изброени в 
приложение X на Директива 
2014/24/ЕС и на Парижкото 
споразумение.

Or. en

Изменение 101
Карло Фиданца

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) „икономически оператор“  е 
всяко физическо или юридическо лице 

(a) „икономически оператор“ е 
икономически оператор съгласно 
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или публично образувание, или група 
от такива лица и/или образувания, 
включително временно сдружение от 
предприятия, което подава оферта за 
изпълнение на строителство и/или 
строеж, доставка на продукти или 
предоставяне на услуги на пазара;;

определението в Директива 
2014/24/ЕС. 

Or. en

Изменение 102
Дита Харанзова, Мортен Льокегор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a a) „мярка за корекция на 
присъдените точки“ означава 
относителното намаляване с 
определен процент на присъдените 
точки на дадена оферта в резултат 
на оценката ѝ от възлагащ орган или 
възложител въз основа на 
критериите за възлагане на 
поръчката, определени в 
документацията за обществената 
поръчка; в случаите, когато цената 
или разходите са единственият 
критерий за възлагане на поръчката, 
мярката за корекция на присъдените 
точки означава относителното 
увеличение, за целите на оценката на 
офертите, с определен процент от 
цената, предложена от оферента;

Or. en

Изменение 103
Ана Кавацини
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква e a (нова)



AM\1238077BG.docx 41/81 PE696.446v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(е a) „мярка по IPI“ означава мярка, 
приета от Комисията в 
съответствие с настоящия 
регламент под формата на мярка за 
корекция на присъдените точки, 
приложима към оферта или 
изключване на оферта от пазара на 
Съюза на поръчки или концесии;

Or. en

Изменение 104
Ана Кавацини
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква e б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(е б) „мярка за корекция на 
присъдените точки“ означава 
относителното намаляване с 
определен процент на присъдените 
точки на дадена оферта в резултат 
на оценката ѝ от възлагащ орган или 
възложител въз основа на посочените 
критерии за възлагане на поръчката в 
обявлението за поръчката; в 
случаите, в които възлагащите 
органи възлагат обществени поръчки 
въз основа на подхода за 
„икономически най-изгодната 
оферта“, корекцията на присъдените 
точки означава налагане на ценова 
санкция, като се вземат предвид 
критериите за качество, 
включително екологичните и/или 
социалните аспекти, въз основа на 
относителната им тежест;

Or. en

Изменение 105
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Ана Кавацини
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Регламентът не се прилага по 
отношение на офертите, при които 
повече от 50 % от общата стойност на 
офертата е от стоки и/или услуги с 
произход от най-слабо развитите 
държави по приложение ІV към 
Регламент (ЕС) № 978/201227и от 
развиващите се държави, считани за 
уязвими поради липсата на 
диверсификация и поради 
недостатъчна интеграция в 
международната система за 
търговия, както е определено в 
приложение VII към Регламент (ЕС) 
№ 978/2012.

Регламентът не се прилага по 
отношение на офертите, при които 
повече от 50% от общата стойност на 
офертата е от стоки и/или услуги с 
произход от държави, възползващи се 
от Общата схема за преференции в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 978/20122.

_________________
27 Регламент (ЕС) № 978/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета 
за прилагане на схема от общи 
тарифни преференции и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета 
(OB L 303, 31.10.2012 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 106
Мария Грапини, Мариа Мануел Лейтан Маркеш

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Регламентът не се прилага по 
отношение на офертите, при които 
повече от 50 % от общата стойност на 
офертата е от стоки и/или услуги с 
произход от най-слабо развитите 
държави по приложение ІV към 

Регламентът не се прилага по 
отношение на офертите, при които 
повече от 70% от общата стойност на 
офертата е от стоки и/или услуги с 
произход от най-слабо развитите 
държави по приложение ІV към 
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Регламент (ЕС) № 978/201227и от 
развиващите се държави, считани за 
уязвими поради липсата на 
диверсификация и поради недостатъчна 
интеграция в международната система 
за търговия, както е определено в 
приложение VII към Регламент (ЕС) 
№ 978/2012.

Регламент (ЕС) № 978/201227 и от 
развиващите се държави, считани за 
уязвими поради липсата на 
диверсификация и поради недостатъчна 
интеграция в международната система 
за търговия, както е определено в 
приложение VII към Регламент (ЕС) № 
978/2012.

_________________ _________________
27 Регламент (ЕС) № 978/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета за 
прилагане на схема от общи тарифни 
преференции и за отмяна на Регламент 
(ЕО) № 732/2008 на Съвета (OB L 303, 
31.10.2012 г., стр. 1).

27 Регламент (ЕС) № 978/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета за 
прилагане на схема от общи тарифни 
преференции и за отмяна на Регламент 
(ЕО) № 732/2008 на Съвета (OB L 303, 
31.10.2012 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 107
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Маркус Бухайт

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато в ЕС бъде извършен 
ислямистки терористичен акт, 
който бива публично подкрепен с 
демонстрации в дадена трета 
държава, без тези демонстрации да 
бъдат порицани от правителството, 
на съответната държава не се 
предоставят търговски преференции, 
нито изключения за достъп до 
европейския вътрешен пазар.

Or. fr

Изменение 108
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Марко Кампоменози, Маркус Бухайт

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Местните депутати могат да 
насърчават местната заетост и 
използването на официалния език в 
местните покани за представяне на 
оферти посредством екологични, 
социални или езикови клаузи, които са 
задължителни дори за 
подизпълнителите.

Or. fr

Изменение 109
Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията преценява дали 
съответната трета държава е приела или 
поддържа предполагаеми 
ограничителни и/или 
дискриминационни мерки при 
възлагането на поръчки, въз основа на 
информацията, предоставена от 
заинтересованите лица и държавите 
членки, доказателствата, събрани от 
Комисията при проучването ѝ, или и 
двете.  Оценката трябва да бъде 
направена в срок от  осем месеца от 
започването на проучването. В 
определени случаи с надлежно 
обосновани мотиви този срок може да 
бъде удължен с  четири месеца.

2. Комисията преценява дали 
съответната трета държава е приела или 
поддържа предполагаеми 
ограничителни и/или 
дискриминационни мерки при 
възлагането на поръчки, въз основа на 
информацията, предоставена от 
заинтересованите лица и държавите 
членки, доказателствата, събрани от 
Комисията при проучването ѝ, или и 
двете. Проучването приключва в срок 
от осем месеца от неговото започване. 
В определени случаи с надлежно 
обосновани мотиви този срок може да 
бъде удължен с четири месеца. В 
рамките на своето 
проучване Комисията обръща 
надлежно внимание на спазването на 
конвенциите на Международната 
организация на труда и на 
европейските екологични стандарти, 
както и на евентуален дъмпинг под 
всяка възможна форма, практикуван 
от съответната трета държава.

Or. fr
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Изменение 110
Мария Грапини, Мариа Мануел Лейтан Маркеш

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията преценява дали 
съответната трета държава е приела или 
поддържа предполагаеми 
ограничителни и/или 
дискриминационни мерки при 
възлагането на поръчки, въз основа на 
информацията, предоставена от 
заинтересованите лица и държавите 
членки, доказателствата, събрани от 
Комисията при проучването ѝ, или и 
двете.  Оценката трябва да бъде 
направена в срок от  осем месеца от 
започването на проучването. В 
определени случаи с надлежно 
обосновани мотиви този срок може да 
бъде удължен с  четири месеца.

2. Комисията преценява дали 
съответната трета държава е приела или 
поддържа предполагаеми 
ограничителни и/или 
дискриминационни мерки при 
възлагането на поръчки, въз основа на 
информацията, предоставена от 
заинтересованите лица и държавите 
членки, доказателствата, събрани от 
Комисията при проучването ѝ, или и 
двете. Оценката трябва да бъде 
направена в срок от шест месеца от 
започването на проучването. В 
определени случаи с надлежно 
обосновани мотиви този срок може да 
бъде удължен с четири месеца.

Or. en

Изменение 111
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Марко Кампоменози, Маркус Бухайт

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията преценява дали 
съответната трета държава е приела или 
поддържа предполагаеми 
ограничителни и/или 
дискриминационни мерки при 
възлагането на поръчки, въз основа на 
информацията, предоставена от 
заинтересованите лица и държавите 
членки, доказателствата, събрани от 
Комисията при проучването ѝ, или и 
двете.  Оценката трябва да бъде 

2. Комисията преценява дали 
съответната трета държава е приела или 
поддържа предполагаеми 
ограничителни и/или 
дискриминационни мерки при 
възлагането на поръчки, въз основа на 
информацията, предоставена от 
заинтересованите лица и държавите 
членки, доказателствата, събрани от 
Комисията при проучването ѝ, или и 
двете. Проучването приключва в срок 
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направена в срок от  осем месеца от 
започването на проучването. В 
определени случаи с надлежно 
обосновани мотиви този срок може да 
бъде удължен с  четири месеца.

от шест месеца от неговото започване. 
В определени случаи с надлежно 
обосновани мотиви този срок може да 
бъде удължен с три месеца.

Or. fr

Изменение 112
Ана Кавацини
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 a. В своето проучване на 
предполагаеми ограничителни и/или 
дискриминационни мерки или 
практики в областта на 
обществените поръчки Комисията 
също така определя дали 
съответната трета държава има 
сериозни недостатъци при 
изпълнението на задълженията, 
произтичащи от международни 
конвенции в сферата на правото в 
областта на околната среда, 
социалното право и трудовото право 
и изброени в приложение X към 
Директива 2014/23/ЕС, приложение X 
към Директива 2014/24/ЕС и 
приложение XIV към Директива 
2014/25/ЕС, с оглед осигуряване на 
прилагането на тези директиви, 
както и във връзка с ангажиментите, 
поети съгласно Парижкото 
споразумение относно изменението 
на климата.

Or. en

Изменение 113
Ан-Софи Пелтие
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако  в резултат на своето 
проучване Комисията заключи, че 
съответната трета държава не поддържа 
предполагаемите ограничителни и/или 
дискриминационни мерки или практики 
при възлагането на поръчки или че тези 
мерки или практики не водят до 
ограничения в достъпа на съюзни стоки, 
услуги и/или икономически оператори 
до пазара на обществени поръчки или 
концесии в същата държава, Комисията 
приключва  проучването.

3. Ако в резултат на своето 
проучване Комисията заключи, че 
съответната трета държава не поддържа 
предполагаемите ограничителни и/или 
дискриминационни мерки или практики 
при възлагането на поръчки или че тези 
мерки или практики не водят до 
ограничения в достъпа на съюзни стоки, 
услуги и/или икономически оператори 
до пазара на обществени поръчки или 
концесии в същата държава, Комисията 
приключва проучването. 
Приклочването на проучването 
трябва да бъде надлежно обосновано.

Or. fr

Изменение 114
Мария Грапини, Мариа Мануел Лейтан Маркеш

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато Комисията завърши 
своето проучване, тя предоставя 
публично достъпен доклад за основните 
си констатации.

4. Когато Комисията завърши 
своето проучване, тя предоставя 
публично достъпен доклад за основните 
си констатации в срок от шест месеца 
от приключването на проучването.

Or. en

Изменение 115
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Изабела Товалиери, Марко Кампоменози, 
Маркус Бухайт, Алесандра Басо

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако в резултат на проучване бъде 
установено, че трета държава е приела 
или поддържа ограничителни и/или 
дискриминационни мерки или практики 
при възлагането на поръчки и ако 
Комисията смята, че това ще бъде в 
интерес на  Съюза, тя приканва  
въпросната държава да започне 
консултации. Целта на тези 
консултации е да се осигури 
възможност за съюзните икономически 
оператори, стоки и услуги да участват в 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки или концесии в 
тази държава при условия, които не са 
по-неблагоприятни от осигурените 
условия за националните икономически 
оператори, стоки и услуги на държавата, 
както и с цел да се гарантира 
прилагането на принципите на 
прозрачност и равнопоставено 
третиране.

Ако в резултат на проучване бъде 
установено, че трета държава е приела 
или поддържа ограничителни и/или 
дискриминационни мерки или практики 
при възлагането на поръчки и ако 
Комисията смята, че това ще бъде в 
интерес на Съюза, тя приканва 
въпросната държава да започне 
консултации. Целта на тези 
консултации е да се осигури 
възможност за съюзните икономически 
оператори, стоки и услуги да участват в 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки или концесии в 
тази държава при условия, които не са 
по-неблагоприятни от осигурените 
условия за националните икономически 
оператори, стоки и услуги на държавата, 
както и с цел да се гарантира 
прилагането на принципите на 
прозрачност и равнопоставено 
третиране.

За да насърчи съответната държава 
да участва активно и бързо в този 
диалог, Комисията, веднага след 
откриването на процедурата за 
консултации, следва да вземе решение 
относно временното въвеждане на 
мерките, съдържащи се в настоящия 
регламент, а именно изключването 
от участие в тръжни процедури при 
обществени поръчки на ЕС или от 
мерки за коригиране на цените. Тези 
мерки се прилагат за оферти от 
икономически оператори с произход 
от тази държава и/или отнасящи се 
до стоки и услуги с произход от тази 
държава.

Or. fr

Изменение 116
Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
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Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако в резултат на проучване бъде 
установено, че трета държава е приела 
или поддържа ограничителни и/или 
дискриминационни мерки или практики 
при възлагането на поръчки и ако 
Комисията смята, че това ще бъде в 
интерес на  Съюза, тя приканва  
въпросната държава да започне 
консултации. Целта на тези 
консултации е да се осигури 
възможност за съюзните икономически 
оператори, стоки и услуги да участват в 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки или концесии в 
тази държава при условия, които не са 
по-неблагоприятни от осигурените 
условия за националните икономически 
оператори, стоки и услуги на държавата, 
както и с цел да се гарантира 
прилагането на принципите на 
прозрачност и равнопоставено 
третиране.

Ако в резултат на проучване бъде 
установено, че трета държава е приела 
или поддържа ограничителни и/или 
дискриминационни мерки или практики 
при възлагането на поръчки и ако 
Комисията смята, че това ще бъде в 
интерес на Съюза, тя приканва 
въпросната държава да започне 
консултации във възможно най-кратък 
срок. Целта на тези консултации е да се 
осигури възможност за съюзните 
икономически оператори, стоки и 
услуги да участват в процедурите за 
възлагане на обществени поръчки или 
концесии в тази държава при условия, 
които не са по-неблагоприятни от 
осигурените условия за националните 
икономически оператори, стоки и 
услуги на държавата, както и с цел да се 
гарантира прилагането на принципите 
на прозрачност и равнопоставено 
третиране.

Or. fr

Изменение 117
Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато след започването на 
консултации съответната държава 
предприеме задоволителни корективни 
мерки, но без да поема нови задължения 
за осигуряване на достъп до пазара, 
Комисията може да спре или приключи 
консултациите.

Когато след започването на 
консултации съответната държава 
предприеме задоволителни корективни 
мерки, но без да поема нови задължения 
за осигуряване на достъп до пазара, 
Комисията може да спре или приключи 
консултациите, след като посочи 
съответните причини за това.

Or. fr
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Изменение 118
Мария Грапини, Мариа Мануел Лейтан Маркеш

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 a. Когато Комисията установи, 
че са налице ограничителни практики 
за достъп на икономически оператори 
или стоки и услуги от Съюза до 
договори за възлагане на обществени 
поръчки или концесии в третата 
държава, подобни мерки се 
установяват за третата държава във 
връзка със Съюза.

Or. en

Изменение 119
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Марко Кампоменози, Маркус Бухайт

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

i) да удължи срока на действие на 
мярката или мерките, въведена/и в 
началото на процедурата на 
консултация;

Or. fr

Изменение 120
Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – подточка ii – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

да реши посредством акт за изпълнение  
да наложи мярка за корекция на 

да реши, посредством акт за 
изпълнение, да отнеме достъпа на 



AM\1238077BG.docx 51/81 PE696.446v01-00

BG

цената в съответствие с член 8. съответната трета държава до 
европейските пазари на обществени 
поръчки; тази мярка не се прилага за 
оферти, при които над 50 % от 
общата стойност се състои от 
стоки и/или услуги с произход от най-
слаборазвитите държави, изброени в 
приложение IV към Регламент (ЕС) № 
978/2012, или от развиващи се 
държави, които се считат за 
уязвими.

Or. fr

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

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – подточка ii – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

да реши посредством акт за изпълнение  
да наложи мярка за корекция на 
цената в съответствие с член 8.

да реши посредством акт за изпълнение 
да наложи допълнителни мерки 
съгласно настоящия регламент.

Or. fr

Изменение 122
Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) присъединяване към 
Споразумението за държавните 
поръчки на СТО;

заличава се

Or. fr

Изменение 123
Ан-Софи Пелтие
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Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

(б) сключване на двустранно 
споразумение със Съюза, което 
съдържа задължения за осигуряване 
на достъп до пазара на обществени 
поръчки и/или концесии; или

заличава се

Or. fr

Изменение 124
Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5 – буква б – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

разширяване на задълженията за 
осигуряване на достъп до пазара, 
поети съгласно Споразумението за 
държавните поръчки на СТО или 
съгласно двустранно споразумение, 
сключено със Съюза. .

заличава се

Or. fr

Изменение 125
Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5 – буква в – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Консултациите може да бъдат 
приключени и в случаите, когато 
ограничителните и/или 
дискриминационните мерки или 
практики при възлагането на поръчки 
все още са в сила към момента на 
поемане на тези задължения, ако 

заличава се
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включват подробни разпоредби за 
постепенното прекратяване на  
такива мерки или практики в разумен 
срок.

Or. fr

Изменение 126
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Изабела Товалиери, Марко Кампоменози, 
Маркус Бухайт, Алесандра Басо

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Ако консултациите с трета 
държава не доведат до задоволителни 
резултати в срок от 15 месеца от 
започването им, Комисията ги 
прекратява и  предприема подходящи 
действия. По-специално, Комисията 
може да вземе решение посредством акт 
за изпълнение да наложи мярка за 
корекция на цената в съответствие с 
член 8. Този акт за изпълнение се 
приема в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 14, 
параграф 2.

6. Ако консултациите с трета 
държава не доведат до задоволителни 
резултати в срок от 12 месеца от 
започването им, Комисията ги 
прекратява и предприема подходящи 
действия. По-специално, Комисията 
може да вземе решение посредством акт 
за изпълнение да наложи или разшири 
изключването на дружества от 
съответната държава, които 
участват в тръжни процедури за 
възлагане на обществени поръчки на 
ЕС, или да наложи мярка за корекция на 
цената в съответствие с член 8. Този акт 
за изпълнение се приема в съответствие 
с процедурата по разглеждане, посочена 
в член 14, параграф 2.

Or. fr

Изменение 127
Мария Грапини, Мариа Мануел Лейтан Маркеш

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Ако консултациите с трета 
държава не доведат до задоволителни 

6. Ако консултациите с трета 
държава не доведат до задоволителни 
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резултати в срок от 15 месеца от 
започването им, Комисията ги 
прекратява и  предприема подходящи 
действия. По-специално, Комисията 
може да вземе решение посредством акт 
за изпълнение да наложи мярка за 
корекция на цената в съответствие с 
член 8. Този акт за изпълнение се 
приема в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 14, 
параграф 2.

резултати в срок от 9 месеца от 
започването им, Комисията ги 
прекратява и предприема подходящи 
действия. По-специално, Комисията 
може да вземе решение посредством акт 
за изпълнение да наложи мярка за 
корекция на цената в съответствие с 
член 8. Този акт за изпълнение се 
приема в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 14, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 128
Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8 заличава се
Мерки за корекция на цената

1.
Офертите, повече от 50 % от 
общата стойност на които се състои 
от стоки и/или услуги с произход от 
трета държава, може да бъдат 
обект на мярка за корекция на 
цената, когато съответната трета 
държава приема или поддържа 
ограничителни и/или 
дискриминационни мерки или 
практики при възлагането на 
поръчки.
Мерките за корекция на цената се 
прилагат само за поръчки с прогнозна 
стойност, по-голяма или равна на 
5 000 000 EUR без данък върху 
добавената стойност.
2. В мярката за корекция на цената се 
посочва санкцията в размер на 20 %, 
изчислена върху цената на 
съответните оферти. В нея се 
посочват и евентуалните 
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ограничения на обхвата на прилагане 
на мярката, като например 
отнасящите се до:
(a) обществените поръчки от страна 
на конкретни категории възлагащи 
органи или възложители;
(б) обществените поръчки за 
конкретни категории стоки или 
услуги или оферти, подадени от 
конкретни категории икономически 
оператори;
(в) обществените поръчки, които 
надвишават определени граници или 
са в рамките им;
(г) подадените оферти за определени 
категории концесии;
(д) териториите на някои субекти на 
регионално и местно равнище на 
управление.
3. Възлагащите органи и 
възложителите, включени в списъка, 
приет съгласно член 9, прилагат 
мярката за корекция на цената по 
отношение на:
a) оферти, подадени от 
икономическите оператори от 
съответната трета държава, освен 
ако тези икономически оператори 
могат да докажат, че по-малко от 
50 % от общата стойност на 
офертата им е съставена от стоки 
или услуги с произход от същата 
трета държава; и
б) всички оферти, предлагащи стоки и 
услуги с произход от съответната 
държава, ако стойността на тези 
стоки и услуги представлява повече 
от 50 % от общата стойност на 
офертата.

Or. fr

Изменение 129
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Изабела Товалиери, Марко Кампоменози, 
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Маркус Бухайт, Алесандра Басо

Предложение за регламент
Член 8 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерки за корекция на цената Мерки за изключване от пазарите на 
обществени поръчки в ЕС и мерки за 
коригиране на цените

Or. fr

Изменение 130
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Изабела Товалиери, Марко Кампоменози, 
Маркус Бухайт, Алесандра Басо

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Офертите, повече от 50 % от 
общата стойност на които се състои 
от стоки и/или услуги с произход от 
трета държава, може да бъдат обект на 
мярка за корекция на цената, когато 
съответната трета държава приема 
или поддържа ограничителни и/или 
дискриминационни мерки или 
практики при възлагането на 
поръчки.

Когато в хода на проучване по член 6 и 
след процедурата, посочена в член 7, 
се установи, че приетите или 
поддържани от тази трета държава 
ограничителни мерки в областта на 
обществените поръчки водят до 
значителна липса на реципрочност по 
отношение на достъпа до пазара 
между Съюза и тазитрета 
държава,Комисиятаможе даприеме 
актове за изпълнение, за да разшири 
изключването на предприятия 
отсъответната държава, които 
участват в тръжни процедури за 
възлагане на обществени поръчки на 
ЕС, и/или да приеме мерки за корекция 
на цените.

Офертите, повече от 50 % от 
общата стойност на които се състои 
от стоки и/или услуги с произход от 
трета държава, може да бъдат 
обект на такива мерки, когато 
съответната трета държава приема 
или поддържа ограничителни и/или 
дискриминационни мерки или 
практики при възлагането на 
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поръчки.

Or. fr

Изменение 131
Мария Грапини, Мариа Мануел Лейтан Маркеш

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Офертите, повече от 50 % от общата 
стойност на които се състои от стоки 
и/или услуги с произход от трета 
държава, може да бъдат обект на мярка 
за корекция на цената, когато 
съответната трета държава приема или 
поддържа ограничителни и/или 
дискриминационни мерки или практики 
при възлагането на поръчки.

Офертите, повече от 70% от общата 
стойност на които се състои от стоки 
и/или услуги с произход от трета 
държава, може да бъдат обект на мярка 
за корекция на цената, когато 
съответната трета държава приема или 
поддържа ограничителни и/или 
дискриминационни мерки или практики 
при възлагането на поръчки.

Or. en

Изменение 132
Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерките за корекция на цената се 
прилагат само за поръчки с прогнозна 
стойност, по-голяма или равна на 
5 000 000 EUR без данък върху 
добавената стойност.

заличава се

Or. fr

Изменение 133
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Изабела Товалиери, Марко Кампоменози, 
Маркус Бухайт, Алесандра Басо
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерките за корекция на цената се 
прилагат само за поръчки с прогнозна 
стойност, по-голяма или равна на 
5 000 000 EUR без данък върху 
добавената стойност.

Тези мерки се прилагат само за поръчки 
с прогнозна стойност, по-голяма или 
равна на 5 000 000 EUR без данък върху 
добавената стойност.

Or. fr

Изменение 134
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Марко Кампоменози, Маркус Бухайт

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В мярката за корекция на 
цената се посочва санкцията в размер 
на 20 %, изчислена върху цената на 
съответните оферти. В нея се 
посочват и евентуалните 
ограничения на обхвата на прилагане 
на мярката, като например 
отнасящите се до:

2. Мерките, приети в 
съответствие с параграф 1, могат да 
бъдат под следните форми:

изключване на оферти, при които над 
50 % от общата стойност се състои 
от стоки или услуги с произход от 
държавата, която приема или 
поддържа ограничителна практика 
при възлагането на поръчки;и/или
б) прилагане на мярка за корекция на 
цената.

Or. fr

Изменение 135
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Марко Кампоменози, Маркус Бухайт

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) обществените поръчки от 
страна на конкретни категории 
възлагащи органи или възложители;

заличава се

Or. fr

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

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) обществените поръчки от 
страна на конкретни категории 
възлагащи органи или възложители;

a) В мярката за корекция на 
цената се определя санкция от 25-40 
%, която се изчислява въз основа на 
въпросните тръжни цени, като се 
отчитат всички държавни помощи 
или други субсидии, предоставени на 
икономическия оператор.В нея се 
посочват и всякакви евентуални 
ограничения на обхвата на мярката 
на практика, като например 
отнасящите се до:
а) обществените поръчки от страна 
на конкретни категории възлагащи 
органи или възложители;
б) обществените поръчки за 
конкретни категории стоки или 
услуги или оферти, подадени от 
конкретни категории икономически 
оператори;
в) обществените поръчки, които 
надвишават определени граници или 
са в рамките им;
г) подадените оферти за определени 
категории концесии;
д) териториите на някои субекти на 
регионално и местно равнище на 
управление.

Or. fr
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Изменение 137
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Марко Кампоменози, Маркус Бухайт

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

(б) обществените поръчки за 
конкретни категории стоки или 
услуги или оферти, подадени от 
конкретни категории икономически 
оператори;

заличава се

Or. fr

Изменение 138
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Марко Кампоменози, Маркус Бухайт

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

(в) обществените поръчки, които 
надвишават определени граници или 
са в рамките им;

заличава се

Or. fr

Изменение 139
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Марко Кампоменози, Маркус Бухайт

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

(г) подадените оферти за 
определени категории концесии;

заличава се

Or. fr
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Изменение 140
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Марко Кампоменози, Маркус Бухайт

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

(д) териториите на някои 
субекти на регионално и местно 
равнище на управление.

заличава се

Or. fr

Изменение 141
Мария Грапини, Мариа Мануел Лейтан Маркеш

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всички оферти, предлагащи 
стоки и услуги с произход от 
съответната държава, ако стойността на 
тези стоки и услуги представлява повече 
от 50 % от общата стойност на офертата.

б) всички оферти, предлагащи 
стоки и услуги с произход от 
съответната държава, ако стойността на 
тези стоки и услуги представлява повече 
от 70% от общата стойност на офертата.

Or. en

Изменение 142
Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9 заличава се
Съответни органи или възложители

Комисията определя възлагащите 
органи или възложителите или 
категориите възлагащи органи или 
възложители, посочени в списъка от 
държавите членки, чиито пазари на 
поръчки са засегнати от 
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съответната мярка. С цел да 
послужи като основа за това 
определяне, държавите членки 
представят списъци на подходящи 
възлагащи органи или възложители 
или категории възлагащи органи или 
възложители. Комисията гарантира, 
че се предприема подходящо равнище 
на действия и че тежестта е 
равномерно разпределена между 
държавите членки.

Or. en

Изменение 143
Ана Кавацини
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9 заличава се
Съответни органи или възложители

Комисията определя възлагащите 
органи или възложителите или 
категориите възлагащи органи или 
възложители, посочени в списъка от 
държавите членки, чиито пазари на 
поръчки са засегнати от 
съответната мярка. С цел да 
послужи като основа за това 
определяне, държавите членки 
представят списъци на подходящи 
възлагащи органи или възложители 
или категории възлагащи органи или 
възложители. Комисията гарантира, 
че се предприема подходящо равнище 
на действия и че тежестта е 
равномерно разпределена между 
държавите членки.

Or. en
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Изменение 144
Дита Харанзова, Мортен Льокегор

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) При надлежно обосновано 
искане от държава членка Комисията 
може да приеме, с оглед на 
справедливото разпределение между 
държавите членки на процедурите за 
възлагане на поръчка, за които се 
прилагат мерки по IPI, списък на 
местните възлагащи органи или 
възложители в тази държава членка, 
които са освободени от прилагането 
на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 145
Дита Харанзова, Мортен Льокегор

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 2 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В искането си държавата 
членка предоставя подробна 
информация относно обосновката на 
искането за освобождаване и 
стойността на поръчките над 
праговете, определени в член 5, 
параграф 3 от настоящия регламент, 
възложени от всички изброени 
възлагащи органи или възложители 
през последните 3 години, считано от 
31 декември, предшестващ искането 
за освобождаване. Освобождаване 
може да се предостави само ако 
стойността на поръчките над 
праговете, определени в член 5, 
параграф 3 от настоящия регламент, 
възложени от възлагащите органи 
или възложителите, които не 
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подлежат на освобождаване, 
надхвърля 75% от общата стойност 
на поръчките над праговете, 
попадащи в обхвата на директиви 
2014/23/ЕС, 2014/24/ЕС и 2014/25/ЕС, 
възложени в отправилата искането 
държава членка през същия 
тригодишен период.

Or. en

Изменение 146
Дита Харанзова, Мортен Льокегор

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 3 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Освобождаването се 
ограничава до това, което е строго 
необходимо и пропорционално.

Or. en

Изменение 147
Дита Харанзова, Мортен Льокегор

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 4 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Комисията информира 
държавите членки, преди да приеме 
списък с изключения. Списъкът с 
изключения, публикуван в Официален 
вестник на Европейския съюз, се 
приема за срок от три години и може 
да бъде преразглеждан или подновяван 
на всеки три години при надлежно 
обосновано искане от съответната 
държава членка.

Or. en
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Изменение 148
Карло Фиданца

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държава членка може да поиска 
местните възлагащи органи или 
възложители да бъдат освободени от 
прилагането на настоящия 
регламент, за да се подобри 
справедливото разпределение на 
процедурите за възлагане, при 
спазване на настоящия регламент. 
Такова искане може да бъде прието 
от Комисията след преглед на 
надлежно обосновано запитване от 
държава членка.

Or. en

Изменение 149
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Изабела Товалиери, Марко Кампоменози, 
Маркус Бухайт, Алесандра Басо

Предложение за регламент
Член 10 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отмяна или спиране на прилагането на 
мерки за корекция на цената

Отмяна или спиране на изключването 
от пазара на обществени поръчки или 
на прилагането на мерки за корекция на 
цената

Or. fr

Изменение 150
Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може  да вземе решение 
посредством акт за изпълнение да 
отмени мярката за корекция на цената 
или да спре нейното прилагане за 
определен период, ако съответната 
държава предприеме задоволителни 
корективни действия.

Комисията може да вземе решение 
посредством акт за изпълнение да 
отмени мярката за корекция на цената 
или да спре нейното прилагане за 
определен период, ако съответната 
държава предприеме задоволителни 
корективни действия. Оттеглянето на 
тази мярка се обосновава надлежно, а 
информацията се предоставя на 
обществеността.

Or. fr

Изменение 151
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Изабела Товалиери, Марко Кампоменози, 
Маркус Бухайт, Алесандра Басо

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може  да вземе решение 
посредством акт за изпълнение да 
отмени мярката за корекция на цената 
или да спре нейното прилагане за 
определен период, ако съответната 
държава предприеме задоволителни 
корективни действия.

Комисията може да вземе решение 
посредством акт за изпълнение да 
отмени изключването от процедурите 
за възлагане на обществени поръчки 
или мярката за корекция на цената или 
да спре нейното прилагане за определен 
период, ако съответната държава 
предприеме задоволителни корективни 
действия.

Or. fr

Изменение 152
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Изабела Товалиери, Марко Кампоменози, 
Маркус Бухайт, Алесандра Басо

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение
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Ако корективните действия, предприети 
от съответната трета държава, бъдат 
отменени, спрени или неправилно 
прилагани, Комисията може по всяко 
време чрез акт за изпълнение да 
възстанови прилагането на мярката за 
корекция на цената.

Ако корективните действия, предприети 
от съответната трета държава, бъдат 
отменени, спрени или неправилно 
прилагани, Комисията може по всяко 
време чрез акт за изпълнение да 
възстанови прилагането на 
изключването от пазара на 
обществени поръчки или мярката за 
корекция на цената.

Or. fr

Изменение 153
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Изабела Товалиери, Марко Кампоменози, 
Маркус Бухайт, Алесандра Басо

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако корективните действия, предприети 
от съответната трета държава, бъдат 
отменени, спрени или неправилно 
прилагани, Комисията може по всяко 
време чрез акт за изпълнение да 
възстанови прилагането на мярката за 
корекция на цената.

Ако корективните действия, предприети 
от съответната трета държава, бъдат 
отменени, спрени или неправилно 
прилагани, Комисията може по всяко 
време чрез акт за изпълнение да 
възстанови прилагането на 
изключването от пазара на 
обществени поръчки или мярката за 
корекция на цената.

Or. fr

Изменение 154
Ана Кавацини
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en
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Изменение 155
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Изабела Товалиери, Марко Кампоменози, 
Маркус Бухайт, Алесандра Басо

Предложение за регламент
Член 11 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Прилагане на мерки за корекция на 
цената

Прилагане на изключването от пазара 
на обществени поръчки или на 
мерки за корекция на цената

Or. fr

Изменение 156
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Изабела Товалиери, Марко Кампоменози, 
Маркус Бухайт, Алесандра Басо

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Възлагащите органи и 
възложителите, включени в списъка, 
приет съгласно член 9, прилагат мерки 
за корекция на цената по отношение 
на:

1. Възлагащите органи и 
възложителите, включени в списъка, 
приет съгласно член 9, прилагат 
ограничителни мерки по отношение 
на:

Or. fr

Изменение 157
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Маркус Бухайт

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква б – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

оферти, предлагащи стоки и услуги с 
произход от съответната трета държава, 
ако стойността на тези стоки и услуги 
представлява повече от 50 % от общата 

оферти, предлагащи стоки и услуги с 
произход от съответната трета държава, 
ако стойността на тези стоки, работни 
места и услуги представлява повече от 
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стойност на офертата. 50% от общата стойност на офертата.

Or. fr

Изменение 158
Мария Грапини, Мариа Мануел Лейтан Маркеш

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква б – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

оферти, предлагащи стоки и услуги с 
произход от съответната трета държава, 
ако стойността на тези стоки и услуги 
представлява повече от 50 % от общата 
стойност на офертата.

оферти, предлагащи стоки и услуги с 
произход от съответната трета държава, 
ако стойността на тези стоки и услуги 
представлява повече от 70% от общата 
стойност на офертата.

Or. en

Изменение 159
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Изабела Товалиери, Маркус Бухайт, 
Алесандра Басо

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато се прилага мярка за корекция на 
цената, възлагащите органи и 
възложителите изискват от оферентите 
да представят информация за произхода 
на стоките и/или услугите, предложени 
в офертата, и за стойността на стоките и 
услугите с произход от съответната 
трета държава като процент от общата 
стойност на офертата. Те приемат 
собственоръчните декларации от 
оферентите.

Когато се прилага мярка за корекция на 
цената, възлагащите органи и 
възложителите изискват от оферентите 
да представят информация за произхода 
на стоките и/или услугите, предложени 
в офертата, и за стойността на стоките и 
услугите с произход от съответната 
трета държава като процент от общата 
стойност на офертата.

Or. fr

Изменение 160
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Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Изабела Товалиери, Маркус Бухайт, 
Алесандра Басо

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Възлагащите органи и 
възложителите могат да решат да не 
прилагат мерките за корекция на 
цената по отношение на дадена 
процедура за възлагане на поръчка или 
концесия, ако:

1. Възлагащите органи и 
възложителите могат да решат да не 
прилагат изключване от пазара на 
обществени поръчки или мерки за 
корекция на цената по отношение на 
дадена процедура за възлагане на 
поръчка или концесия, ако:

Or. fr

Изменение 161
Дита Харанзова, Лише Схренемахер, Мортен Льокегор

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Възлагащите органи и 
възложителите могат да решат да не 
прилагат мерките за корекция на 
цената по отношение на дадена 
процедура за възлагане на поръчка или 
концесия, ако:

1. Възлагащите органи и 
възложителите могат, по изключение, 
да решат да не прилагат мярка по IPI по 
отношение на дадена процедура за 
възлагане на поръчка, ако:

Or. en

Изменение 162
Ана Кавацини
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Възлагащите органи и 
възложителите могат да решат да не 

1. Възлагащите органи и 
възложителите могат да решат да не 
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прилагат мерките за корекция на 
цената по отношение на дадена 
процедура за възлагане на поръчка или 
концесия, ако:

прилагат мерките по IPI по отношение 
на дадена процедура за възлагане на 
поръчка или концесия, ако:

Or. en

Изменение 163
Карло Фиданца

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a a) тръжните изисквания са 
изпълнявани само от икономически 
оператори с произход от същата 
държава, при спазване на настоящия 
регламент; или 

Or. en

Изменение 164
Дита Харанзова, Мортен Льокегор

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a a) това е оправдано от 
наложителни причини в интерес на 
обществената безопасност;

Or. en

Изменение 165
Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 166
Ана Кавацини
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 167
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Изабела Товалиери, Маркус Бухайт, 
Алесандра Басо

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr

Изменение 168
Дита Харанзова, Мортен Льокегор
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Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(б) без да се засягат член 69 от 
Директива 2014/24/ЕС и член 84 от 
Директива 2014/25/ЕС, въз основа на 
предварително определени обективни 
критерии прилагането на мерките би 
довело до несъразмерно голямо 
увеличение на цените или разходите по 
поръчката, което явно би направило 
тяхното изпълнение икономически 
неизгодно.

Or. en

Изменение 169
Карло Фиданца

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(б) прилагането на мерките би 
довело до несъразмерно голямо 
увеличение на цените или разходите по 
поръчката, което би направило 
тяхното изпълнение икономически 
неизгодно.

Or. en

Изменение 170
Карло Фиданца

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 171
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Изабела Товалиери, Маркус Бухайт, 
Алесандра Басо

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква б – тире 1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- това е оправдано от 
наложителни причини от обществен 
интерес;

Or. fr

Изменение 172
Ана Кавацини
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(б a) икономическият оператор 
предлага стоки или услуги, които са в 
съответствие с критериите, 
определени в Регламент (ЕС) 2020/852.

Or. en

Изменение 173
Карло Фиданца

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(б a) това решение може да бъде 
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оправдано от наложителни причини, 
свързани с обществения интерес;

Or. en

Изменение 174
Дита Харанзова, Лише Схренемахер, Мортен Льокегор

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато възлагащ орган или 
възложител възнамерява да не прилага 
мярка за корекция на цената , той 
посочва това в обявлението за 
поръчката, което публикува съгласно 
член  49 от Директива 2014/24/ЕС или 
член 69 на Директива 2014/25/ЕС или 
в обявлението за концесията съгласно 
член 31 от Директива 2014/23/ЕС. Той 
уведомява Комисията в срок от десет 
календарни дни от публикуването на 
обявлението за поръчката.

2. Когато възлагащ орган или 
възложител възнамерява да не прилага 
мярка по IPI, той уведомява Комисията 
в срок от тридесет календарни дни 
преди възлагането на поръчката.

Or. en

Изменение 175
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Изабела Товалиери, Маркус Бухайт, 
Алесандра Басо

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато възлагащ орган или 
възложител възнамерява да не прилага 
мярка за корекция на цената , той 
посочва това в обявлението за 
поръчката, което публикува съгласно 
член  49 от Директива 2014/24/ЕС или 
член 69 на Директива 2014/25/ЕС или в 
обявлението за концесията съгласно 
член 31 от Директива 2014/23/ЕС. Той 

2. Когато възлагащ орган или 
възложител възнамерява да не прилага 
ограничителна мярка, той посочва 
това в обявлението за поръчката, което 
публикува съгласно член 49 от 
Директива 2014/24/ЕС или член 69 на 
Директива 2014/25/ЕС или в 
обявлението за концесията съгласно 
член 31 от Директива 2014/23/ЕС. Той 
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уведомява Комисията в срок от десет 
календарни дни от публикуването на 
обявлението за поръчката.

уведомява Комисията в срок от десет 
календарни дни от публикуването на 
обявлението за поръчката.

Or. fr

Изменение 176
Лише Схренемахер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 a. Всяко искане за освобождаване 
изисква одобрението на Комисията 
преди възлагането на поръчката. 
Комисията може също така да 
отхвърли искането за освобождаване, 
ако не са изпълнени изискванията за 
представяне на мотивите.

Or. en

Изменение 177
Дита Харанзова, Лише Схренемахер, Мортен Льокегор

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

(г) основанието за решението да не 
се прилагат  мерки за корекция на 
цената и подробно представяне на 
мотивите за прилагане на 
изключението;

(г) основанието за решението да не 
се прилага мярката по IPI и подробно 
представяне на мотивите за прилагане 
на изключението;

Or. en

Изменение 178
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Изабела Товалиери, Маркус Бухайт, 
Алесандра Басо
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Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато възлагащ орган или възложител 
провежда процедура на договаряне без 
предварително публикуване на 
обявление за поръчка съгласно член  2 
от  Директива 2014/24/ЕС или съгласно 
член 50 от Директива 2014/25/ЕС и 
реши да не прилага мярка за корекция 
на цената,  той посочва това в 
обявлението за възложена поръчка, 
което публикува съгласно член  50 от 
Директива  2014/24/ЕС или член  70 от 
Директива  2014/25/ЕС или в 
обявлението за възлагане на концесия, 
което публикува съгласно член 32 от 
Директива 2014/23/ЕС, и уведомява 
Комисията в срок от десет календарни 
дни след публикуването на обявлението 
за възложена поръчка

Когато възлагащ орган или възложител 
провежда процедура на договаряне без 
предварително публикуване на 
обявление за поръчка съгласно член 2 
от Директива 2014/24/ЕС или съгласно 
член 50 от Директива 2014/25/ЕС и 
реши да не прилага ограничителна 
мярка, той посочва това в обявлението 
за възложена поръчка, което публикува 
съгласно член 50 от Директива 
2014/24/ЕС или член 70 от Директива 
2014/25/ЕС, или в обявлението за 
възлагане на концесия, което публикува 
съгласно член 32 от Директива 
2014/23/ЕС, и уведомява Комисията в 
срок от десет календарни дни след 
публикуването на обявлението за 
възложена поръчка.

Or. fr

Изменение 179
Дита Харанзова, Мортен Льокегор

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Договорите, които са били 
сключени с икономически оператор в 
нарушение на мерки за корекция на 
цената , приети или подновени 
съгласно  настоящия регламент , са 
недействителни.

заличава се

Or. en

Изменение 180
Лише Схренемахер
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Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Договорите, които са били 
сключени с икономически оператор в 
нарушение на мерки за корекция на 
цената , приети или подновени 
съгласно  настоящия регламент , са 
недействителни.

2. Договорите, които са били 
сключени с икономически оператор в 
нарушение на мерките по IPI, приети 
или подновени от Комисията съгласно 
настоящия регламент, са 
недействителни.

Or. en

Изменение 181
Дита Харанзова, Мортен Льокегор

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При позоваване на настоящия 
параграф се прилага член 4 от 
Регламент (ЕС) № 182/2011 и 
компетентен е комитетът, създаден 
с Решение 71/306/ЕИО на Съвета.

3. Когато комитетът не даде 
становище, Комисията не приема 
проекта на акт за изпълнение и се 
прилага член 5, параграф 4, трета 
алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Or. en

Изменение 182
Карло Фиданца

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок до 31 декември 2018 г. и най-
малко веднъж на всеки три години  
Комисията представя на Европейския 
парламент и Съвета доклад за 
прилагането на настоящия регламент и 
за напредъка по предприетите съгласно 
регламента международни преговори 
относно достъпа на икономическите 

В срок до 31 декември 2018 г. и най-
малко веднъж на всеки четири години 
Комисията представя на Европейския 
парламент и Съвета доклад за 
прилагането на настоящия регламент и 
за напредъка по предприетите съгласно 
регламента международни преговори 
относно достъпа на икономическите 
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оператори от  Съюза до процедурите по 
възлагане на обществени поръчки или 
концесии в трети държави. За тази цел 
по искане на Комисията държавите 
членки ѝ представят необходимата 
информация.

оператори от Съюза до  пазарите на 
обществени поръчки или концесии в 
трети държави. За тази цел по искане на 
Комисията държавите членки ѝ 
представят необходимата информация. 
При представянето на този доклад 
Комисията прави допълнителен 
преглед на обхвата, функционирането 
и ефикасността на настоящия 
регламент и включва констатациите 
си в приложение към доклада.

Or. en

Изменение 183
Дита Харанзова, Мортен Льокегор

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок до 31 декември 2018 г. и най-
малко веднъж на всеки три години  
Комисията представя на Европейския 
парламент и Съвета доклад за 
прилагането на настоящия регламент и 
за напредъка по предприетите съгласно 
регламента международни преговори 
относно достъпа на икономическите 
оператори от  Съюза до процедурите по 
възлагане на обществени поръчки или 
концесии в трети държави. За тази цел 
по искане на Комисията държавите 
членки ѝ представят необходимата 
информация.

Две години след датата на влизане в 
сила на настоящия регламент и най-
малко веднъж на всеки три години 
Комисията представя на Европейския 
парламент и Съвета доклад за 
прилагането на настоящия регламент и 
за напредъка по предприетите съгласно 
регламента международни преговори 
относно достъпа на икономическите 
оператори от Съюза до процедурите по 
възлагане на обществени поръчки или 
концесии в трети държави.  За тази цел 
по искане на Комисията държавите 
членки ѝ представят необходимата 
информация.

Or. en

Изменение 184
Мария Грапини, Мариа Мануел Лейтан Маркеш

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок до 31 декември 2018 г. и най-
малко веднъж на всеки три години  
Комисията представя на Европейския 
парламент и Съвета доклад за 
прилагането на настоящия регламент 
и за напредъка по предприетите 
съгласно регламента международни 
преговори относно достъпа на 
икономическите оператори от  Съюза до 
процедурите по възлагане на 
обществени поръчки или концесии в 
трети държави. За тази цел по искане на 
Комисията държавите членки ѝ 
представят необходимата информация.

Най-малко веднъж на всеки три 
години след влизането в сила на 
настоящия регламент Комисията 
представя на Европейския парламент и 
Съвета доклад за прилагането му и за 
напредъка по предприетите съгласно 
регламента международни преговори 
относно достъпа на икономическите 
оператори от Съюза до процедурите по 
възлагане на обществени поръчки или 
концесии в трети държави. За тази цел 
по искане на Комисията държавите 
членки ѝ представят необходимата 
информация.

Or. en

Изменение 185
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Изабела Товалиери, Маркус Бухайт, 
Алесандра Басо

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията събира и публикува 
ежегодно информация за 10-те най-
големи поръчки, възложени на 
европейски дружества в трети 
държави;
Комисията събира и публикува 
ежегодно информация за 10-те най-
големи договора за обществени 
поръчки, възложени на дружества от 
трети държави на вътрешния пазар.

Or. fr

Изменение 186
Ана Кавацини
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
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Член 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17 заличава се
Изменение на Директива 2014/25/ЕС

Членове  85 и 86 от 
Директива 2014/25/ЕС се  заличават 
от датата на влизане в сила на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 187
Карло Фиданца

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент влиза в сила на 
60-ия ден след деня на публикуването 
му в Официален вестник на 
Европейския съюз.

Настоящият регламент влиза в сила на 
90-ия ден след деня на публикуването 
му в Официален вестник на 
Европейския съюз.

Or. en


