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КРАТКА ОБОСНОВКА

През март 2012 г. Европейската комисия прие първото предложение за регламент, с 
което се създаде т.нар. Международен инструмент в областта на обществените поръчки 
(IPI), с цел да се предоставят по-силни средства за въздействие от страна на 
Европейския съюз в международните търговски преговори, с оглед на постигането на 
по-добри възможности за достъп до пазара за европейските икономически оператори до 
пазарите на обществени поръчки на трети държави. 

През януари 2014 г. Европейският парламент прие на пленарно заседание изменения на 
предложението и въпросът беше върнат обратно на компетентната комисия за 
допълнително разглеждане. Досието беше блокирано от Съвета и Парламентът не взе 
участие в тристранни преговори.

На 29 януари 2016 г. Комисията представи изменено предложение. В измененото 
предложение бяха премахнати някои разпоредби с по-голямо значение за правилата на 
вътрешния пазар, по-специално правомощията на отделните възлагащи органи да 
отхвърлят оферти (предишен член 6). При все това, дори в централизирания, воден от 
Комисията механизъм, законодателното предложение засяга поведението на 
възлагащите органи на ЕС в рамките на процедурите за възлагане на обществени 
поръчки и вътрешния пазар.

На 26 септември 2017 г. комисията IMCO прие становището си до комисията INTA въз 
основа на измененото предложение на Комисията. От друга страна, комисията INTA 
обсъди измененото предложение по време на последния законодателен мандат, но реши 
да отложи гласуването му в комисия до постигането на по-голяма яснота относно 
посоката на разискванията в Съвета.

След години на застой, на 2 юни 2021 г. Съветът постигна окончателно съгласие по 
своя мандат за водене на преговори. Като се има предвид, че участващите комисии 
(INTA, IMCO) бяха съставени наскоро след изборите за ЕП през 2019 г., комисията 
INTA, водеща по това досие, реши да изготви нов проект на доклад, като вземе предвид 
контекстуалните промени в Парламента и Съвета. След това, на 22 юни 2021 г. 
координаторите на комисията IMCO решиха също така IMCO да изготви ново 
становище.

IMCO остава асоциирана комисия по силата на член 57 от правилника за дейността по 
ограничен брой въпроси, сред които:

A. изключителна компетентност по:

- нов член 11, параграфи 2, 3 и 4: относно прилагането на мерки за корекция на цената
- нов член 12, параграфи 2, 3 и 4: относно изключения, свързани с мерките за корекция 
на цената
- нов член 14, параграф 3: относно процедурата на комитет
- нов член 17: относно отмяна на членове 85 и 86 от Директива 2014/25/ЕО
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Б. споделена компетентност по

- член 2: Определения
- нов член 9: относно органите и субектите, за които се отнасят мерките, предприети по 
силата на член 8
- нов член 12, параграф 1: относно изключения, свързани с мерките за корекция на 
цената
- нов член 13 относно изпълнението
- нов член 14, параграф 1: Процедура на комитет
- нов член 15: относно поверителността 
- нов член 16: относно представянето на доклади.

Поради това настоящото проектостановище се основава на становищата, приети от 
комисията IMCO през 2013 г. и 2017 г., и включва редица изменения, съдържащи се в 
тях.

Докладчикът приветства напредъка, постигнат в Съвета след толкова години на застой 
от момента на приемането на предложението на Комисията за международен 
инструмент в областта на обществените поръчки (IPI) през 2012 г. и неговата изменена 
версия през 2016 г. 

В своето проектостановище докладчикът взе предвид няколко аспекта от получения 
мандат за преговори на Съвета, по-специално целта за създаване на инструмент, 
позволяващ на ЕС да ограничава или изключва, за всеки отделен случай, достъпа до 
своите пазари на обществени поръчки за икономически оператори с произход от 
държави, които прилагат ограничителни или дискриминационни мерки спрямо 
предприятията в ЕС, като същевременно свежда до минимум административната 
тежест за възлагащите органи. 

Докладчикът предлага опростяване и подобряване на ефективността на регламента чрез 
премахване на проблемните точки, без да се дава възможност за отмяна на регламента. 

Докладчикът съсредоточи предложенията си само върху членовете, които попадат в 
сферата на компетентност на комисията IMCO, като същевременно разгледа и 
координира позицията на докладчика на комисията INTA. 

В съответствие с подхода на Съвета докладчикът предлага да се премине от мярката за 
корекция на цената към мерките по IPI, където се въвеждат прагове за изключване на 
оферти. Той също така подкрепя новия подход към оферентите, който позволява 
съсредоточаване върху търговете вместо върху стоки и услуги. 

Докладчикът счита, че предложеният брой изключения е твърде голям и би могъл да се 
използва твърде широко и без достатъчен мониторинг, като по този начин се намалят 
функционирането и ефективността на регламента. Във връзка с това докладчикът 
предлага да се намалят изключенията, предвидени в член 12, и те да бъдат приведени в 
съответствие с Директивата за обществените поръчки.

Докладчикът счита, че предложението за определяне или създаване на списък на 
възлагащите органи и възложителите, засегнати от настоящия регламент, ще доведе до 
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фрагментиране на вътрешния пазар и по този начин ще намали доверието в този 
инструмент.  Всички органи, възлагащи поръчки за стоки или услуги над договорения 
праг, следва да прилагат регламента, поради което докладчикът предлага да се заличи 
член 9 по отношение на съответните органи или субекти.

Докладчикът предлага укрепване на позицията на Комисията и нейните правомощия в 
процеса на вземане на решения.

За да се гарантира ефективността на настоящия регламент и да се коригират 
евентуалните недостатъци, свързани с мерките по IPI, докладчикът подкрепя 
предложението на Съвета за включване на клауза за преразглеждане, но предлага 
срокът да се съкрати на 4 години, като по този начин се адаптира към сроковете, 
предвидени в рамката за скрининг на преките чуждестранни инвестиции в Съюза.

И накрая, докладчикът пожела да запази някои елементи от предходните изменения от 
2017 г., свързани с работата с поверителна информация, опазването на околната среда и 
връзката с Регламента относно безопасността.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по международна търговия да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изменено предложение за Изменено предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно достъпа на стоки и услуги от 
трети държави до вътрешния пазар на 
обществени поръчки на Съюза и за 
определяне на процедури за 
подпомагане на преговорите относно 
достъпа на съюзни стоки и услуги до 
пазарите на обществени поръчки на 
трети държави

относно достъпа на икономически 
оператори, стоки и услуги от трети 
държави до вътрешния пазар на 
обществени поръчки на Съюза и за 
определяне на процедури за 
подпомагане на преговорите относно 
достъпа на икономически оператори, 
стоки и услуги от Съюза до пазарите на 
обществени поръчки на трети държави

Or. en
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Изменение 2

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 водят до 
загубата на значителни възможности за 
търговия и следователно трябва да 
бъде установена процедура за 
предотвратяване на дисбалансите в 
пазарите на обществени поръчки на 
трети държави.

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Директива 2014/25/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета16  
съдържа съвсем малко разпоредби за 
международния аспект на 
политиката на Съюза в областта на 
обществените поръчки, по-конкретно 
членове 85 и 86. Тези разпоредби имат 
ограничен обхват и следва да бъдат 
заменени.

заличава се

__________________
16 Директива 2014/25/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
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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 4

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, 
потребителите, 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.

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Произходът на дадена услуга 
следва да се определя въз основа на 
произхода на физическото или 
юридическото лице, което я предоставя.

(14) Произходът на дадена услуга 
следва да се определя въз основа на 
произхода на физическото или 
юридическото лице, което я предоставя. 
Произходът на юридическото лице 
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следва да бъде държавата, в която е 
учредено или организирано 
юридическото лице съгласно 
съответното право на тази държава 
и което извършва съществена 
стопанска дейност на съответната 
територия. За да се избегне 
евентуално заобикаляне на мерките, 
приети съгласно настоящия 
регламент, Комисията следва да 
предостави насоки относно 
съществените критерии за 
стопански дейности, като вземе 
предвид Общото споразумение по 
търговията с услуги на СТО, 
законодателството на Съюза и 
съответната съдебна практика, 
свързана с правото на установяване.

Or. en

Изменение 6

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 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 

заличава се
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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 
(ОВ L 303, 31.10.2012 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) С цел подходящо отразяване на 
изискванията в екологичната, 
социалната и трудовата сфера в 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки и концесии е 
особено важно държавите членки, 
възлагащите органи и 
възложителите да вземат съответни 
мерки за осигуряване на изпълнението 
на задълженията в областта на 
екологичното, социалното и 
трудовото право, които се прилагат 
на мястото на извършване на 
строителството или на 
предоставяне на услугите и които 
произтичат от закони, подзаконови 
актове или административни 
разпоредби, както на национално 
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равнище, така и на равнището на 
Съюза, както и от колективни 
споразумения, при условие че тези 
правила и тяхното прилагане са в 
съответствие с правото на Съюза. По 
същия начин задълженията, 
произтичащи от международните 
конвенции, ратифицирани от всички 
държави членки и изброени в 
приложение X към Директива 
2014/23/ЕС на Европейския парламент 
и на Съвета1a, , приложение X към 
Директива 2014/24/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета1б и 
приложение XIV към Директива 
2014/25/ЕС на Европейския парламент 
и на Съвета1в, следва да се прилагат 
по време на изпълнението на договора. 
Това е от особено значение, тъй като 
редица трети държави не са 
ратифицирали или не прилагат някои 
от международните конвенции, 
посочени в тези приложения, докато 
икономическите оператори от Съюза 
са обвързани от тези конвенции.
__________________
1a Директива 2014/23/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 26 февруари 2014 г. за възлагане на 
договори за концесия (ОВ L 94, 
28.3.2014 г., стр. 1). 
1б Директива 2014/24/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 26 февруари 2014 г. за 
обществените поръчки и за отмяна 
на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 
28.3.2014 г., стр. 65).
1в Директива 2014/25/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 26 февруари 2014 г. относно 
възлагането на поръчки от 
възложители, извършващи дейност в 
секторите на водоснабдяването, 
енергетиката, транспорта и 
пощенските услуги и за отмяна на 
Директива 2004/17/ЕО (ОВ L 94, 
28.3.2014 г., стр. 243).
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Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Комисията следва да може по 
своя инициатива или по искане на 
заинтересовани лица или държава 
членка да започне външно проучване на 
предполагаемите ограничителни 
практики, прилагани от трета държава 
при възлагането на поръчки. Тези 
проучвания следва да не засягат 
Регламент (ЕС) № 654/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета.

(19) Комисията следва да може по 
своя инициатива или по искане на 
заинтересовани лица или държава 
членка да започне външно проучване на 
предполагаемите ограничителни мерки 
или практики, приети или прилагани от 
трета държава при възлагането на 
поръчки, ако прецени, че подобно 
проучване е в интерес на Съюза. По-
специално следва да се отчита 
фактът, че Комисията е одобрила 
определен брой случаи на планирано 
отстраняване на стоките и услугите 
от трета държава съгласно член 6, 
параграф 2 от настоящия регламент. 
Тези проучвания следва да не засягат 
Регламент (ЕС) № 654/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета.

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19a) За да се установи дали 
интересът на Съюза изисква 
започване на разследване или налагане 
на мерки по Международния 
инструмент в областта на 
обществените поръчки (IPI), следва 
да се вземат предвид широк спектър 
от аспекти във връзка с 
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разследването и неговите 
потенциални последици, 
включително интересите на 
местната промишленост, 
ползвателите и потребителите. 
Следва да се даде приоритет на 
общата цел за 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. Комисията следва 
също така да вземе предвид 
присъствието на оператори от 
съответната държава на пазара на 
обществени поръчки в Съюза.

Or. en

Изменение 10

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 ЕС Съюза в разумен срок, 
Комисията следва да може да приеме да 
предприеме при необходимост 
целесъобразни ограничителни 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 ЕС Съюза в разумен срок, 
Комисията следва да може да приеме  
мерки по IPI под формата на 
отстраняване от процедурите по 
възлагане на поръчки.

Or. en
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Изменение 11

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 държава. 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.

(23) За да се предотврати 
заобикалянето на тези мерки, може да се 
окаже необходимо също така да се 
наложат допълнителни договорни 
задължения на всеки спечелил 
оферент.

Or. en

Изменение 12

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 

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

относно достъпа до пазарите на 
обществени поръчки, Комисията може 
да спре прилагането на мерките по 
време на преговорите.

Or. en

Изменение 13

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.

заличава се

Or. en

Изменение 14

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 

заличава се
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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 15

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) В изключителни случаи 
възлагащите органи и 
възложителите следва да имат 
правото да не прилагат мерките по IPI 
за ограничаване на достъпа на 
необхванати от международни 
задължения стоки и услуги, в случай че 
има само оферти от икономически 
оператори с произход от държавата, 
които са обект на мярка по IPI, или 
само такива оферти отговарят на 
изискванията на възлагащия орган или 
възложителя, или когато императивни 
съображения от общ интерес правят 
възлагането на поръчката 
необходимо, например в областта на 
човешкото здраве и безопасността. 
Такъв например може да бъде 
случаят, когато спешно необходими 
ваксини или аварийно оборудване 
могат да бъдат закупени само от 
икономически оператор, за когото се 
прилагат мерките по IPI. За 
прилагането на подобни изключения 
следва да се изисква одобрението на 
Комисията. Комисията следва да бъде 
уведомявана своевременно и 
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изчерпателно, за да се даде 
възможност за подходящ мониторинг 
на прилагането на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Когато възлагащите органи или 
възложителите прилагат неправилно 
изключенията от мерките 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/ЕИО20 на Съвета 
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 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, 
30.12.1989 г., стр. 33).

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, 
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, 

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, 
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извършващи дейност във водния, 
енергийния, транспортния и 
телекомуникационния сектор (ОВ L 76, 
23.3.1992 г., стр. 14).

извършващи дейност във водния, 
енергийния, транспортния и 
телекомуникационния сектор (ОВ L 76, 
23.3.1992 г., стр. 14).

Or. en

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Процедурата по разглеждане 
следва да се използва за приемането на 
актове за изпълнение относно 
приемането, отмяната, спирането или 
възстановяване на прилагането на 
мерки за корекция на цената.

(30) Процедурата по разглеждане 
следва да се използва за приемането на 
актове за изпълнение относно 
приемането, отмяната, спирането или 
възстановяване на прилагането на 
мерки по Международния 
инструмент в областта на 
обществените поръчки (IPI).

Or. en

Изменение 18

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 
изключване 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 
икономически оператори, стоки или 
услуги.

Or. en
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Изменение 19

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящият регламент се 
прилага за поръчките, обхванати от 
следните актове:

2. Настоящият регламент се 
прилага за процедурите за възлагане на 
обществени поръчки, обхванати от 
следните актове:

Or. en

Изменение 20

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 21

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Държавите членки вземат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че при изпълнението на 
договорите за обществени поръчки и 
концесии икономическите оператори 
изпълняват приложимите 
задължения в областта на 
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екологичното, социалното и 
трудовото право, установено чрез 
правото на Съюза, чрез националното 
право, чрез колективните 
споразумения или чрез други 
международни норми в областта на 
екологичното, социалното и 
трудовото право, изброени в 
приложение X към Директива 
2014/23/ЕС, приложение X към 
Директива 2014/24/ЕС и 
приложение XIV към Директива 
2014/25/ЕС.

Or. en

Изменение 22

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) „оферент“ означава 
икономически оператор, който е 
представил оферта;

Or. en

Изменение 23

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) „необхванати поръчки“ 
означава процедури за възлагане на 
поръчки за стоки, услуги, 
строителство или концесии, по 
отношение на които Съюзът не е 
поел задължения за достъп до пазара 
по силата на международно 
споразумение в областта на 
обществените поръчки или 
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концесиите;

Or. en

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9 заличава се
Органи и субекти, за които се 

отнасят мерките
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. За да осигурят 
база за това определяне, държавите 
членки представят списък на 
съответните възлагащи органи или 
образувания или категории възлагащи 
органи и образувания. Комисията 
гарантира, че се предприема 
подходящо равнище на действия и че 
тежестта е равномерно разпределена 
между държавите членки.

Or. en

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en
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Изменение 26

Предложение за регламент
Член 12 – алинея 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 мерките по 
IPI, предвидени в настоящия 
регламент, по отношение на дадена 
процедура за възлагане на поръчка, ако:

Or. en

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) няма съюзни и/или обхванати 
от международни задължения стоки 
или услуги, които отговарят на 
изискванията на възлагащия орган 
или възложителя; или

заличава се

Or. en

Изменение 28

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) има оферти само от 
икономически оператори с произход 
от държавата, които са обект на 
мерки по IPI, или само такива оферти 
отговарят на тръжните изисквания.
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Or. en

Изменение 29

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 30

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) това е оправдано поради 
наложителни причини, свързани с 
обществения интерес, като например 
общественото здраве или опазването 
на околната среда, в съответствие с 
Директива 2014/24/ЕС.

Or. en

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато възлагащите органи и 
възложителите провеждат процедура 
за възлагане на поръчка или концесия, 
спрямо която са наложени  мерки за 
корекция на цената,  те посочват 

2. Когато възлагащите органи и 
възложителите възнамеряват да не 
прилагат мярка по IPI за изключване 
на офертата, те уведомяват Комисията 
незабавно и във всеки случай не по-
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тази информация в обявлението за 
поръчката, което публикуват 
съгласно член  49 от  Директива 
2014/24/ЕС или  член 69 от Директива 
2014/25/ЕС, или в обявлението за 
концесия, което публикуват съгласно 
член 31 от Директива 2014/23/ЕС. Той 
уведомява Комисията в срок от десет 
календарни дни от публикуването на 
обявлението за поръчката.

късно от тридесет дни преди 
възлагането на поръчката, като 
предоставят надлежна обосновка за 
мотивите за прилагане на 
изключението.

Or. en

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) основанието за решението да не 
се прилагат ограничителните мерките 
по IPI и подробно представяне на 
мотивите за прилагане на 
изключението;

Or. en

Изменение 33

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Всеки възлагащ орган или 
възложител, който иска да се позове 
на изключение, основано на 
настоящия член, изисква одобрението 
на Комисията.

Or. en
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Изменение 34

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Комисията може да възрази 
срещу искането за изключение от 
мярка по IPI, ако уведомлението не е 
достатъчно обосновано. Комисията 
информира без ненужно забавяне 
възлагащия орган или възложителя за 
своето решение.

Or. en

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато възлагащ орган или 
възложител провежда процедура на 
договаряне без предварително 
публикуване на обявление за поръчка 
съгласно член 2 от Директива 
2004/17/ЕО 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 35 50 от Директива 2004/18/ЕО 
2014/24/ЕС или член 43 70 от 
Директива 2004/17/ЕО 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.

заличава се

Уведомлението съдържа следната 
информация:
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a) наименование и данни за 
контакт на възлагащия орган или 
възложителя;
б) описание на обекта на 
поръчката или концесията;
в) информация за произхода на 
икономическия оператор, стоките 
и/или услугите, допуснати до 
участие;
г) обосновката за използването 
на изключението;
д) всякаква друга информация 
според случая, която възлагащият 
орган или възложителят смята за 
полезна.

Or. en

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Информацията, получена 
съгласно настоящия регламент и 
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обявена за поверителна от 
предоставилото информацията лице, 
не се разкрива при никакви 
обстоятелства, освен ако въпросното 
лице не даде изричното си 
разрешение.

Or. en

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Нито Комисията, нито 
Съветът, нито Европейският 
парламент, нито държавите членки, 
нито техните служители имат 
право да разкриват поверителна 
информация, получена съгласно 
настоящия регламент, без изрично 
разрешение от предоставилото 
информацията лице.

заличава се

Or. en

Изменение 39

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 

Не по-късно от една година от 
приемането на акт за изпълнение или 
не по-късно от две години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент, в зависимост от това кое 
от двете настъпи по-рано, и най-
малко веднъж на всеки три години след 
това Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклад за прилагането на настоящия 
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концесии в трети държави. За тази цел 
по искане на Комисията държавите 
членки ѝ представят необходимата 
информация.

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 40

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
прилагането на настоящия 
регламент се следи с оглед на 
откриване на заплахи за финансовите 
интереси на Съюза и неговите 
държави членки, засилване на 
единството на единния пазар и/или 
защита на правата на 
потребителите. Това наблюдение се 
използва за предотвратяване, 
откриване и подходящо докладване на 
евентуални случаи на измами, 
свързани с обществени поръчки, 
корупция, конфликт на интереси и 
други сериозни нередности. Когато 
наблюдаващите органи или 
структури установят специфични 
нарушения или системни проблеми, 
те са оправомощени да отнасят тези 
проблеми до националните одитни 
органи, съдилища или трибунали или 
други подходящи органи или 
структури, като например 
омбудсмана, националните 
парламенти или парламентарни 
комисии.

Or. en
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Изменение 41

Предложение за регламент
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 42

Предложение за регламент
Член 17 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17а
Преразглеждане

Четири години след влизането в сила 
на Регламента за IPI обхватът, 
функционирането и ефикасността за 
отваряне на нови пазари за 
обществени поръчки се 
преразглеждат от Комисията и тя 
докладва констатациите си на 
Европейския парламент и на Съвета.
В случай че целите на настоящия 
регламент не бъдат постигнати, 
Комисията оценява дали ефектът на 
лоста върху трети държави, които 
не желаят да сътрудничат, би могъл 
да бъде подсилен, като членове 85 и 86 
от Директива 2014/25/ЕС станат 
задължителни за финансираните от 
Съюза проекти.
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Or. en


