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ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 8 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Въз основа на поуките, 
извлечени от пандемията от COVID-
19, настоящият регламент следва да 
създаде по-стабилен мандат за 
координация на равнището на Съюза. 
Обявяването на извънредна ситуация 
в областта на общественото здраве 
на равнището на Съюза ще бъде 
последвано от засилена координация и 
ще създава възможност за съвместни 
процедури за възлагане на обществени 
поръчки за разработването, 
складирането и даряването на 
медицински мерки за 
противодействие.

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Тъй като сериозните 
трансгранични заплахи за здравето не се 
ограничават до границите на Съюза, 
съвместното възлагане на обществени 
поръчки за медицински мерки за 
противодействие следва да бъде 
разширено, така че да включва 
държавите от Европейската асоциация 

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

за свободна търговия и държавите — 
кандидатки за членство в Съюза, в 
съответствие с приложимото 
законодателство на Съюза. 
Споразумението за съвместно възлагане 
на обществени поръчки, в което се 
определят практическите условия, 
уреждащи съвместната процедура за 
възлагане на обществени поръчки, 
установена съгласно член 5 от Решение 
№ 1082/2013/ЕС, следва също да бъде 
адаптирано, така че да включва клауза 
за изключителност по отношение на 
договарянето и възлагането на поръчки 
за участващите държави в съвместна 
процедура за възлагане на обществени 
поръчки, за да се даде възможност за 
по-добра координация в рамките на ЕС. 
Вследствие на клаузата за 
изключителност държавите, 
участващи в съвместната процедура 
за възлагане на обществени поръчки, 
нямат право да договарят и 
подписват паралелни договори с 
производителите. Ако договарят и 
подписват паралелни договори, те 
следва да бъдат изключени от 
групата на участващите държави. 
Комисията следва да осигури 
координация и обмен на информация 
между субектите, организиращи 
действия в рамките на различните 
механизми, създадени съгласно 
настоящия регламент, и други 
съответни структури на Съюза, 
свързани с възлагането на обществени 
поръчки и натрупването на резерв от 
медицински мерки за противодействие, 
като например стратегическия резерв 
rescEU съгласно Решение 
№ 1313/2013/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета16. При 
прилагането на споразумението за 
съвместно възлагане на обществени 
поръчки и на rescEU следва да се 
спазват високи стандарти за 
прозрачност, включително по 
отношение на оповестяването на 
точната сума, предоставена на всяка 
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участваща държава, подробности 
относно веригите на доставка, 
производството и доставката на 
договорените продукти и 
подробности относно отговорността 
на участващите държави.

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

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

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

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

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 5

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) съвместното възлагане на 
обществени поръчки се извършва по 
начин, който увеличава 
покупателната способност на 
участващите държави, повишава 
сигурността на доставките на 
медицински мерки за 
противодействие на сериозни 
трансгранични заплахи за здравето и 
обезпечава равен достъп до тях;

Or. en
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Изменение 6

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) при съвместното възлагане на 
обществени поръчки се спазват 
високи стандарти за прозрачност, 
включително по отношение на 
оповестяването на точната сума, 
предоставена на всяка участваща 
държава, подробности относно 
веригите на доставка, 
производството и доставката на 
договорените медицински мерки за 
противодействие и подробности 
относно отговорността на 
участващите държави.

Or. en


