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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за 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 процедурите за подпомагане на 
преговорите относно достъпа на стоки и услуги от Съюза до пазарите на 
обществени поръчки на трети държави
(COM(2016)0034 – C9-0018/2016 – 2012/0060(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и Съвета 
(COM(2012)0124) и измененото предложение (COM(2016)0034),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 
предложението до Парламента (C9-0018/2016),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид членове 59 и 60 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид доклада на комисията по международна търговия 
(A7-0454/2013),

– като взе предвид решението на Председателския съвет от 16 октомври 2019 г. 
относно недовършените парламентарни дела от осмия парламентарен мандат,

– като взе предвид становището на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите,

– като взе предвид втория доклад на комисията по международна търговия 
(A9-0000/2021),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето 
предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени 
промени в това предложение;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.
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Изменение 1

Предложение за регламент
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 пазара 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

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В преразгледаното 
Многостранно споразумението на 
СТО за държавните поръчки се 
предвижда само ограничен пазарен 
достъп за дружества на Съюза до 
пазарите на обществени поръчки на 
трети държави и се прилага само за 
ограничен брой членове на СТО, които 
са страни по това споразумение. 
Преразгледаното Споразумение за 
държавните поръчки беше подписано 
от Съюза през декември 2013 г.

заличава се

Or. en
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Изменение 3

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 и изгода за 
всички страни.

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Многостранното 
споразумение на СТО за държавните 
поръчки и търговските споразумения 
на ЕС, които включват разпоредби 
относно обществените поръчки, 
предвиждат за икономическите 
оператори от Съюза достъп само до 
пазарите на обществени поръчки на 
трети държави, които са страни по 
тези споразумения.

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 7 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Ако съответната държава е 
страна по Споразумението за 
държавните поръчки на Световната 
търговска организация (СТО) или е 
сключила търговско споразумение с ЕС, 
което съдържа разпоредби за 
обществените поръчки, Комисията 
следва предвидените в това 
споразумение механизми за 
консултиране и/или процедури за 
уреждане на спорове, когато 
ограничителните практики са свързани с 
поръчки, обхванати от задълженията за 
осигуряване на достъп до пазара, поети 
от съответната държава по 
отношение на Съюза.

(7) Ако трета държава е страна по 
Споразумението за държавните поръчки 
на Световната търговска организация 
(СТО) или е сключила търговско 
споразумение с ЕС, което съдържа 
разпоредби за обществените поръчки, 
Комисията следва предвидените в тези 
споразумения механизми за 
консултиране и/или процедури за 
уреждане на спорове, когато 
ограничителните практики са свързани с 
поръчки, обхванати от задълженията за 
осигуряване на достъп до пазара, поети 
от тази трета държава по отношение 
на Съюза.

Or. en

Изменение 6

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.

Or. en
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Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) В Регламент (ЕС) № 654/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета4 се 
определят правилата и процедурите, 
гарантиращи упражняването на правата 
на Съюза съгласно сключени от Съюза 
международни търговски споразумения. 
Не съществуват правила и процедури 
относно третирането на стоките и 
услугите, които не са обхванати от 
международни споразумения.

(10) В Регламент (ЕС) № 654/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета4 се 
определят правилата и процедурите, 
гарантиращи упражняването на правата 
на Съюза съгласно сключени от Съюза 
международни търговски споразумения. 
Не съществуват подобни правила и 
процедури относно третирането на 
икономическите оператори, стоките и 
услугите, които не са обхванати от 
международни споразумения.

_________________ ______________________
4 Регламент (ЕС) № 654/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
15 май 2014 г. относно упражняването 
на правата на Съюза за прилагане и 
осигуряване на съблюдаването на 
международните търговски правила и за 
изменение на Регламент (ЕО) № 3286/94 
на Съвета за установяване на процедури 
на Общността в областта на общата 
търговска политика с оглед гарантиране 
упражняването от Общността на 
правата, които са ѝ предоставени 
съгласно правилата за международна 
търговия, по-специално тези, които са 
установени под егидата на Световната 
търговска организация (ОВ L 189, 
27.6.2014 г., стр. 50).

4 Регламент (ЕС) № 654/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
15 май 2014 г. относно упражняването 
на правата на Съюза за прилагане и 
осигуряване на съблюдаването на 
международните търговски правила и за 
изменение на Регламент (ЕО) № 3286/94 
на Съвета за установяване на процедури 
на Общността в областта на общата 
търговска политика с оглед гарантиране 
упражняването от Общността на 
правата, които са ѝ предоставени 
съгласно правилата за международна 
търговия, по-специално тези, които са 
установени под егидата на Световната 
търговска организация (ОВ L 189, 
27.6.2014 г., стр. 50).

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 11
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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) Международните задължения, 
които Съюзът е поел по отношение на 
трети държави в областта на 
обществените поръчки и концесиите, 
изискват, наред с другото, равно 
третиране на икономическите 
оператори от тези държави. 
Следователно мерките, приети 
съгласно настоящия регламент, 
могат да се прилагат само за 
икономически оператори, стоки или 
услуги от държави, които не са 
страни по многостранното 
споразумение на СТО за държавните 
поръчки или по двустранни или 
многостранни търговски 
споразумения със Съюза, които 
включват ангажименти за достъп до 
пазарите на обществени поръчки и 
концесии, или от държави, които са 
страни по такива споразумения, но 
само по отношение на процедурите за 
възлагане на поръчки за стоки, услуги 
или концесии, които не са обхванати 
от тези споразумения. Независимо от 
прилагането на мерките, приети 
съгласно настоящия регламент, и в 
съответствие със Съобщението на 
Комисията от 24 юли 2019 г., 
озаглавено „Насоки за участието на 
оференти и стоки от трети държави 
на пазара на обществени поръчки в 
ЕС“ и с директиви 2014/23/ЕС, 
2014/24/ЕС и 2014/25/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета, 
икономическите оператори от трети 
държави, които нямат споразумение, 
предвиждащо отварянето на пазара 
на обществени поръчки в Съюза или 
чиито стоки, услуги и строителни 
дейности не са обхванати от такова 
споразумение, нямат гарантиран 
достъп до процедурите за възлагане 
на обществени поръчки в ЕС и могат 
да не бъдат допуснати до тях.
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Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
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) Ефективното прилагане на 
всяка мярка, приета съгласно 
настоящия регламент с цел 
подобряване на достъпа на 
икономическите оператори от Съюза до 
пазарите на обществени поръчки и 
концесии на определени трети държави, 
изисква ясен набор от правила за 
произход за икономическите 
оператори, стоките и услугите. 

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Произходът на дадена стока 
следва да се определя съгласно членове 
22—26 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 
на Съвета5.

(13) Произходът на дадена стока 
следва да се определя съгласно членове 
59—62 от Регламент (ЕС) № 952/2013 
на Европейския парламент и на 
Съвета5.

_____________________ _____________________
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5 Регламент (ЕИО) № 2913/1992 на 
Съвета от 12 октомври 1992 г. 
относно създаване на Митнически 
кодекс на Общността (ОВ L 302, 
19.10.1992 г., стр. 1).

5  Регламент (ЕС) № 952/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 9 октомври 2013 г. за създаване на 
Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 
269, 10.10.2013 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 11

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 
следва да бъде държавата, в която е 
учредено или организирано 
юридическото лице и на чиято 
територия юридическото лице 
извършва съществена стопанска 
дейност. Критерият за съществена 
стопанска дейност не следва да 
позволява потенциално заобикаляне 
на мерките, приети съгласно 
настоящия регламент, чрез 
създаването на дружества тип 
„пощенски кутии“. Терминът 
„съществена стопанска дейност“ е 
понятие, използвано в Общото 
споразумение по търговията с услуги 
на СТО. В правото на Съюза той е 
еквивалентен на термина „ефективна 
и непрекъсната връзка с 
икономиката“ и е тясно свързан с 
правото на установяване, предвидено 
в член 49 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз. Комисията редовно публикува 
насоки въз основа на съдебната 
практика, свързана с правото на 
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установяване, като разглежда, наред 
с другото, концепцията за ефективна 
или стабилна и непрекъсната връзка с 
икономиката. В член 86 от 
Директива 2014/25/ЕС е използвано и 
понятието „пряка и ефективна 
връзка с икономиката“, което е 
равностойно на понятието 
„съществена стопанска дейност“.

Or. en

Изменение 12

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 Съвета6, 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 
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) 

заличава се
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№ 978/2012.
_______________________
6 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 13

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) С оглед на общата цел на 
политиката на Съюза за подкрепа на 
малките и средните предприятия, 
настоящият регламент следва също 
да не се прилага за оферти, подадени 
от МСП, установени в Съюза и 
извършващи значима дейност, 
създаваща действителна пряка връзка 
с икономиката на поне една държава 
членка.

заличава се

Or. en

Изменение 14

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 

(17) Когато преценява дали в дадена 
трета държава са налице специфични 
мерки или практики, които биха могли 
да доведат до влошаване на достъпа 
на стоки, услуги или икономически 
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законодателството в областта на 
обществените поръчки и концесиите 
в съответната държава осигурява 
прозрачност и поверителност съгласно 
международните норми в областта на 
обществените поръчки 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.

оператори от Съюза до пазарите на 
обществени поръчки или концесии, 
Комисията следва да проучва до каква 
степен законодателството, правилата 
или други мерки в съответната държава 
относно възлагането на поръчки и 
концесии гарантират прозрачност в 
съответствие с международните 
стандарти и не водят до сериозни и 
повтарящи се ограничения за стоките, 
услугите или икономическите 
оператори от Съюза. Освен това тя 
следва да проучва до каква степен 
отделните възлагащи органи или 
възложители поддържат или възприемат 
спрямо икономически оператори, стоки 
или услуги на Съюза ограничителни 
практики третиране.

Or. en

Изменение 15

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 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.

Or. en

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) Преценката за това дали 
интересът на Съюза налага 
разследване следва да се основава на 
отчитане на всички разностранни 
интереси в тяхната цялост, в т.ч. 
интересите на промишлеността, 
ползвателите и потребителите от 
Съюза. Комисията следва да 
съпостави последиците от 
започването на разследване с 
неговото въздействие и 
потенциалните мерки, които биха 
могли да бъдат приети съгласно 
настоящия регламент, в интерес на 
Съюза в по-широк смисъл. Следва да се 
вземе предвид общата цел за отваряне 
на пазарите на трети държави и 
подобряване на възможностите за 
достъп до пазара за икономическите 
оператори от Съюза. Също така 
следва да се отчете и целта за 
ограничаване на ненужната 
административна тежест за 
възлагащите органи и 
възложителите, както и за 
икономическите оператори.

Or. en

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 19 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19б) Като се има предвид общата 
цел на политиката на Съюза за 
подпомагане на икономическия 
растеж на най-слабо развитите 
държави и тяхното интегриране в 
световните вериги за създаване на 
стойност, не би било в интерес на 
Съюза да се започне разследване срещу 
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тези държави съгласно настоящия 
регламент, освен ако няма разумни 
основания да се счита, че е налице 
заобикаляне на мерките, приети по 
IPI. Следователно предназначението 
на настоящия регламент не е да се 
прилага срещу най-слабо развитите 
държави, които се ползват от 
режима „Всичко освен оръжие“, 
както е определено в Регламент (ЕС) 
№ 978/2012.

Or. en

Изменение 18

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) При провеждане на 
разследването Комисията следва да 
прикани съответната трета държава да 
започне консултации с цел премахване 
на всякакви ограничителни мерки или 
практики и подобряване на 
възможностите за участие в 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки за икономическите 
оператори, стоките и услугите от Съюза 
по отношение на пазарите на поръчки 
и концесии в съответната държава.

Or. en

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Ако консултациите със (22) Ако разследването потвърди 
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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 
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.

наличието на ограничителни мерки 
или практики и консултациите със 
съответната държава не доведат до 
предприемането на задоволителни 
корективни действия, които да 
подобрят възможностите за участие в 
процедурите за възлагане на поръчки за 
икономическите оператори, стоките и 
услугите от Съюза в разумен срок, 
Комисията следва при необходимост да 
може да приема мерки съгласно 
настоящия регламент под формата 
на отстраняване от процедурите по 
възлагане на поръчки (мерки по IPI).

Or. en

Изменение 20

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 

заличава се
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възлагането на поръчки, в отговор на 
които се въвеждат.

Or. en

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23а) Мерките по IPI следва да се 
прилагат за процедури за възлагане на 
обществени поръчки, попадащи в 
обхвата на настоящия регламент, 
включително рамкови споразумения и 
динамични системи за покупки. 
Мерките по IPI следва да се прилагат 
и в случай на конкретни поръчки, 
възложени в рамките на динамична 
система за покупки, когато тези 
динамични системи за покупки са 
били предмет на мярка по IPI. Те 
обаче не следва да се прилагат за 
такива поръчки под определен праг с 
оглед на ограничаването на 
цялостната административна 
тежест за възлагащите органи и за 
възложителите. За да се избегне 
евентуално двойно прилагане на 
мерките по IPI, тези мерки не следва 
да се прилагат за поръчки, възложени 
въз основа на рамково споразумение, 
след като мерките по IPI вече са били 
приложени на етапа на сключване на 
това рамково споразумение.

Or. en

Изменение 22

Предложение за регламент
Съображение 23 б (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(23б) С оглед на общата цел на 
политиката на Съюза за подкрепа на 
малките и средните предприятия 
(МСП), Комисията, възлагащите 
органи и възложителите следва 
надлежно да вземат предвид 
последиците от настоящия 
регламент, за да се предотврати 
претоварването на МСП. Комисията, 
в сътрудничество с държавите 
членки, следва да предостави насоки 
за най-добри практики за 
постигането на тази цел, за да се 
гарантира ефективността на 
настоящия регламент и 
съгласуваността на неговото 
прилагане. 

Or. en

Изменение 23

Предложение за регламент
Съображение 23 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23в) За да се избегне евентуално 
заобикаляне на мярка по IPI, на 
спечелилите търга оференти следва 
да бъдат наложени допълнителни 
договорни задължения. Тези 
задължения следва да се прилагат 
само в случай на процедури за 
възлагане на обществени поръчки, за 
които е приложима мярка по IPI, 
както и по отношение на поръчки, 
възложени въз основа на рамково 
споразумение, когато тези поръчки са 
равни или надвишават определен праг 
и когато съответното рамково 
споразумение е било предмет на мярка 
по IPI.
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Or. en

Изменение 24

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 да спре прилагането на 
мерките по време на преговорите.

заличава се

Or. en

Изменение 25

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
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Изменение 26

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

Изменение 27

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 

(27) Задължително е възлагащите 
органи и възложителите да имат достъп 
до широка гама от отговарящи на 
изискванията им висококачествени 
продукти на конкурентни цени. По тази 
причина те следва да имат правото, по 
изключение, да не прилагат мерките по 
IPI за ограничаване на достъпа на 
необхванати от международни 
задължения стоки и услуги, ако не са 
налични стоки или услуги на Съюза 
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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.

и/или обхванати от международни 
задължения стоки или услуги, които да 
отговарят на изискванията на 
възлагащия орган или възложителя, или 
ако тези действия са свързани със 
задоволяването на нужди от общ 
интерес, например при спешни 
ситуации, свързани с обществената 
сигурност или общественото здраве. 
За прилагането на подобни изключения 
следва да се изисква одобрението на 
Комисията. Възлагащите органи и 
възложителите следва да уведомяват 
Комисията своевременно и 
изчерпателно, за да се даде 
възможност за подходящ мониторинг 
на прилагането на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 28

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/ЕИО19 на Съвета или по член 8 
от Директива 92/13/ЕИО на Съвета20. 
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 

(28) Когато възлагащите органи или 
възложителите прилагат неправилно 
мерките по IPI и това се отразява 
отрицателно на шансовете за 
участие в процедурата за възлагане на 
обществени поръчки на икономически 
оператори, имащи такова право, 
следва да се прилагат Директиви 
89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО на Съвета. 
Следователно, ако например 
конкурентен икономически оператор 
е бил изключен, той би могъл да 
инициира процедура за 
преразглеждане в съответствие с 
националното законодателство за 
прилагане на тези директиви. 
Комисията следва да може да прилага 
също така корективния механизъм в 
съответствие с член 3 от Директива 
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бъдат недействителни. 89/665/ЕИО19 на Съвета или с член 8 от 
Директива 92/13/ЕИО на Съвета20.

_______________________ ____________________
19 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).

19 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 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).

20 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 29

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 
мярка на IPI, а Комисията следва да 
се подпомага от комитета, създаден с 
Регламент (ЕС) 2015/1843 на 
Европейския парламент и на Съвета* 
(„Регламента за пречките пред 
търговията“). 
____________
* Регламент (ЕС) 2015/1843 на 
Европейския парламент и на Съвета 
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от 6 октомври 2015 г. за установяване 
на процедури на Съюза в областта на 
общата търговска политика с оглед 
гарантиране упражняването от 
Съюзa на правата, които са му 
предоставени съгласно правилата за 
международна търговия, по-
специално тези, които са установени 
под егидата на Световната търговска 
организация (ОВ L 272, 16.10.2015 г., 
стр. 1).

Or. en

Изменение 30

Предложение за регламент
Съображение 30 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30а) Информацията, получена 
съгласно настоящия регламент, 
следва да се използва само за целта, за 
която е поискана, при надлежно 
спазване на приложимите изисквания 
на Съюза и националните изисквания 
за защита на данните и за 
поверителност. Следва да се 
прилагат съответно Регламент (ЕО) 
№ 1049/2001, както и член 28 от 
Директива 2014/23/ЕС, член 21 от 
Директива 2014/24/ЕС и член 39 от 
Директива 2014/25/ЕС.

Or. en

Изменение 31

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Изготвяйки редовни доклади, (32) В съответствие с 



PE695.192v01-00 26/69 PR\1237218BG.docx

BG

Комисията следва да докладва е в 
състояние да наблюдава най-малко 
веднъж на три години за 
изпълнението и ефикасността на 
процедурите, въведени с настоящия 
регламент.

Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за 
по-добро законотворчество9a и с оглед, 
наред с другото, на намаляване на 
административната тежест, по-
специално за държавите членки, 
Комисията следва редовно да прави 
преглед на обхвата, функционирането 
и ефикасността на настоящия 
регламент. Комисията следва да 
докладва за тази оценка на 
Европейския парламент и на Съвета. 
Прегледът може да бъде последван 
евентуално от подходящи 
законодателни предложения.
___________________
9a ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 32

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 
Европейския 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,

заличава се

Or. en
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Изменение 33

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се 
определят разпоредби за 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 стоки и услуги от трети 
държави срещу икономически 
оператори, стоки и услуги от Съюза, 
както и да започва консултации със 
съответните трети държави.

1. 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 по 
отношение на поръчки, необхванати 
от международни задължения. С него 
се въвеждат процедури, чрез които 
Комисията да може да предприема 
разследване във връзка с предполагаеми 
мерки или практики от страна на 
трети държави срещу икономически 
оператори, стоки и услуги от Съюза, 
както и да започва консултации със 
съответните трети държави.

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 настоящия регламент се предвижда 
възможност Комисията да налага 
мерки по IPI чрез актове за 
изпълнение във връзка с подобни мерки 
или практики на трети държави, 
целящи ограничаване на достъпа на 
икономически оператори, стоки или 
услуги от трети държави до 
процедурите на Съюза за възлагане на 
обществени поръчки.

Or. en

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящият регламент се 
прилага за поръчките, обхванати от 

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

Or. en

Изменение35

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Настоящият регламент се 
прилага за възлагането на поръчки за 
доставка на стоки и/или услуги, и за 
възлагане на концесии за 
строителство и услуги. Той се 
прилага само когато стоките или 
услугите се доставят за нуждите на 
държавата. Регламентът не се 
прилага, ако стоките са закупени за 
препродажба с търговска цел или за 
използване при производството на 
стоки за продажба с търговска цел. 
Регламентът не се прилага, ако 
стоките са закупени за препродажба 
с търговска цел или за използване при 
предоставянето на услуги за 
продажба с търговска цел.

заличава се

Or. en

Изменение 36

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 

заличава се
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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 37

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Настоящият регламент не 
засяга международните задължения 
на Съюза или мерките, които 
държавите членки и техните 
възлагащи органи и възложители 
могат да предприемат в 
съответствие с актовете, посочени в 
параграф 2.

Or. en

Изменение 38

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Настоящият регламент се 
прилага само за процедури а възлагане 
на обществени поръчки, започнати 
след влизането му в сила. Мярка по 
IPI се прилага само за процедури за 
възлагане на обществени поръчки, 
обхванати от мярката по IPI и 
започнати във всеки един момент 
между влизането в сила на тази 
мярка по IPI и нейното изтичане, 
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оттегляне или спиране. Възлагащите 
органи и възложителите включват 
позоваване на прилагането на 
настоящия регламент и на всяка 
приложима мярка по IPI в 
документацията за обществената 
поръчка за процедури, попадащи в 
обхвата на мярка по IPI.

Or. en

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) „икономически оператор“ 
означава всяко физическо или 
юридическо лице или публично 
образувание, или група от такива 
лица и/или образувания, включително 
временно сдружение от предприятия, 
които предлагат на пазара 
изпълнение на строителство и/или 
строеж, доставка на продукти или 
предоставяне на услуги;

a) „икономически оператор“ 
означава икономически оператор 
съгласно определенията съответно в 
директиви 2014/23/ЕС, 2014/24/ЕС и 
2014/25/ЕС;

Or. en

Изменение 40

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) „стоки“ означава стоките, 
посочени в предмета на 
обществената поръчка и в 
спецификациите на договора, но не 
включва суровините, материалите 
или съставките, съдържащи се в 
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доставените стоки;

Or. en

Изменение 41

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) „прогнозна стойност“ 
обозначава прогнозната стойност на 
даден договор, изчислена съгласно 
определенията съответно в 
директиви 2014/23/ЕС, 2014/24/ЕС и 
2014/25/ЕС;

Or. en

Изменение 42

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ав) „доказателство“ означава 
всяка информация, удостоверение, 
придружаващ документ, декларация и 
други доказателствени средства, 
имащи за цел да докажат спазването 
на задълженията, посочени в член 9а, 
параграф 1, буква в), като например:
i) сертификати за произход, 
декларации на доставчици или 
декларации за внос на стоки с 
произход от трети държави;
ii) описание на производствените 
процеси (включително мостри, 
описания или снимки) за стоките, 
които ще бъдат доставени; 
iii) извлечение от съответните 
регистри или финансови отчети за 
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произхода на услугите, включително 
идентификационен номер за целите 
на ДДС;

Or. en

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б)  „възлагащ орган“ означава 
възлагащ орган, както е определено в 
член 2, параграф 1 от Директива 
2014/24/ЕС;

б)  „възлагащ орган“ означава 
възлагащ орган съгласно 
определенията съответно в 
директиви 2014/23/ЕС, 2014/24/ЕС и 
2014/25/ЕС;

Or. en

Изменение 44

Предложение за регламент
 Член 2 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в)  „възлагащ орган“ са означава 
„възлагащ орган“ съгласно 
определението по член 4, параграф 1 от 
Директива 2014/25/ЕО в член 7 от 
Директива 2014/23/ЕС;

в) „възлагащ орган“ означава 
възлагащ орган съгласно определенията 
съответно в директиви 2014/23/ЕС и 
2014/25/ЕС;

Or. en

Изменение 45

Предложение за регламент
 Член 2 – параграф 1 – буква г
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г)  „обхванати от международни 
задължения стоки или услуги“ са 
стоки или услуги, които са с произход 
от държава, с която Съюзът е 
сключил международно споразумение 
в областта на обществените поръчки 
и на концесиите, съдържащо 
задължения за осигуряване на достъп 
до пазара, и по отношение на които 
се прилага съответното 
споразумение;

заличава се

Or. en

Изменение 46

Предложение за регламент
 Член 2 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „необхванати от 
международни задължения стоки или 
услуги“ са стоки или услуги с произход 
от държава, с която Съюзът не е 
сключил международно споразумение 
в областта на обществените поръчки 
и/или концесиите, съдържащо 
задължения за осигуряване на достъп 
до пазара, или съответно стоки или 
услуги с произход от държава, с която 
Съюзът е сключил международно 
споразумение, но спрямо които 
съответното споразумение не се 
прилага;

заличава се

Or. en

Изменение 47

Предложение за регламент
 Член 2 – параграф 1 – буква е
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Текст, предложен от Комисията Изменение

е) „ограничителна и/или 
дискриминационна мярка или 
практика“ означава всяка 
законодателна, регулаторна или 
административна мярка, процедура или 
практика, или комбинация от тях, 
приета или приложена от страна на 
публичен орган или отделен възлагащ 
орган или възложител в трета държава и 
водеща до сериозно и повтарящо се 
влошаване на достъпа на съюзни стоки, 
услуги и/или икономически оператори 
до пазара на обществени поръчки или 
концесии в същата държава.

е) „мярка или практика на трета 
държава“ означава всяка 
законодателна, регулаторна или 
административна мярка, процедура или 
практика, или комбинация от тях, 
приета или приложена от страна на 
публичен орган или отделен възлагащ 
орган или възложител в трета държава и 
водеща до сериозно и повтарящо се 
влошаване на достъпа на стоки, услуги 
и/или икономически оператори от 
Съюза до пазарите на обществени 
поръчки или концесии.

Or. en

Изменение 48

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) „Мярка по IPI“ означава мярка, 
приета от Комисията съгласно 
настоящия регламент, с която се 
ограничава достъпът на 
икономически оператори и/или стоки 
и услуги с произход от трети 
държави до пазара на обществени 
поръчки или концесии на Съюза в 
областта на необхванатите от 
международни задължения поръчки;

Or. en

Изменение 49

Предложение за регламент
 Член 2 – параграф 1 – буква e б (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) „необхванати поръчки“ 
означава процедури за възлагане на 
поръчки за стоки, услуги 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 концесиите;

Or. en

Изменение 50

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ев) „поръчки“ означава 
„обществени поръчки“ съгласно 
определението в Директива 
2014/24/ЕС, „концесии“ — съгласно 
определението в Директива 
2014/23/ЕС, а „обществени поръчки за 
доставки, строителство и услуги“ — 
съгласно определението в Директива 
2014/25/ЕС;

Or. en

Изменение 51

Предложение за регламент
 Член 2 – параграф 1 – буква е г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ег) „оферент“ означава оферент 
съгласно определенията съответно в 
директиви 2014/23/ЕС, 2014/24/ЕС и 
2014/25/ЕС;
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Or. en

Изменение 52

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) „възлагане на договор за 
подизпълнение“ означава уреждане на 
част от изпълнението на договор от 
трета страна; обикновеното 
доставяне на стоки или части, 
необходими за предоставянето на 
услуга, не се счита за подизпълнение.

Or. en

Изменение 53

Предложение за регламент
 Член 2 – параграф 1 – буква з 

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) МСП означава малки и средни 
предприятия съгласно определението 
в Препоръка 2003/361/ЕО на 
Комисията23.

заличава се

___________
23 Препоръка 2003/361/ЕО на 
Комисията от 6 май 2003 г. относно 
определението за микро-, малки и 
средни предприятия (ОВ L 124, 
20.5.2003 г., стр. 36).

Or. en

Изменение 54

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

2. За целите на настоящия 
регламент, изпълнението на 
строителство и/или строеж по смисъла 
на Директиви 2014/25/EU, 2014/24/EU и 
2014/23/EU за възлагането на договори 
за концесии] се смята за предоставяне 
на услуга.

2. За целите на настоящия 
регламент, с изключение на член 8а, 
параграфи 3 и 6 от него, изпълнението 
на строителство или строеж по смисъла 
на директиви 2014/23/ЕС, 2014/24/ЕС и 
2014/25/ЕС се счита за предоставяне на 
услуга.

Or. en

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правила за произхода Определяне на произхода

Or. en

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Произходът на дадена стока се 
определя съгласно членове 22—26 от 
Регламент (ЕС) № 2913/1992 на 
Съвета24.

заличава се

_______________
24 Регламент (ЕИО) № 2913/92 на 
Съвета от 12 октомври 1992 г. 
относно създаване на Митнически 
кодекс на Общността (ОВ L 302, 
19.10.1992 г., стр. 1).

Or. en
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Изменение 57

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Произходът на дадена услуга се 
определя въз основа на произхода на 
икономическия оператор, който я 
предоставя.

заличава се

Or. en

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – първа алинея – буква a 

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) при физическите лица — от 
държавата, чийто гражданин е лицето 
или в която има право на постоянно 
пребиваване;

a) при физическите лица — от 
държавата, чийто гражданин е лицето 
или в която това лице има право на 
постоянно пребиваване;

Or. en

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – първа алинея – буква б – подточка i 

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) ако услугата не се предоставя 
чрез търговско присъствие в Съюза — 
от държавата, в която съгласно чиито 
закони юридическото лице е учредено 
или е организирано по друг начин 
съгласно законодателството на тази 
държава и на чиято територия 
юридическото лице извършва значима 

i) от държавата, съгласно чиито 
закони юридическото лице е учредено 
или е организирано по друг начин 
съгласно законодателството на тази 
държава и на чиято територия 
юридическото лице извършва значима 
стопанска дейност, водeща до пряка и 
действителна връзка с икономиката 
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стопанска дейност; на съответната държава;

Or. en

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – първа алинея – буква б – подточка i i

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) държавата членка, в която е 
установено юридическото лице и на 
чиято територия извършва значима 
стопанска дейност, създаваща 
действителна пряка връзка с 
икономиката на съответната 
държава членка;

ii) ако юридическото лице не 
извършва значима стопанска дейност на 
територията на държавата, в която 
е учредено или е ангажирано по друг 
начин, произходът на юридическото 
лице е този на лицето или лицата, 
които могат да упражняват пряко 
или непряко доминиращо влияние 
върху юридическото лице по силата 
на собствеността си върху него, 
финансовото си участие в него или 
правилата, които го уреждат. 

Or. en

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – втора алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на точка 2 буква б), подточка 
iii), първа алинея, ако юридическото 
лице не извършва значима стопанска 
дейност, създаваща действителна 
пряка връзка с икономиката на дадена 
съответната държава членка, се 
смята, че произходът му е този на 
лицето или лицата изпълнителя на 
услугата на физическото или 
юридическото лице, което 
притежава или контролира които 
притежават или контролират 
юридическото лице, предоставящо 

За целите на точка 2 буква б), подточка 
iii), първа алинея се приема, че това 
лице или лица имат доминиращо 
влияние върху юридическото лице във 
всеки от следните случаи, в които те 
пряко или косвено: 
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услугата.
a) притежават мажоритарния 
дял от записания капитал на 
юридическото лице; 
б) контролират мнозинството 
от гласовете по акциите, издадени от 
юридическото лице; 
в) могат да назначат повече от 
половината от членовете на 
административния, управителния 
или надзорния орган на юридическото 
лице.

Or. en

Изменение 62

Предложение за регламент
 Член 3 – параграф 3 – трета алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

„притежавано“ от лица от дадена 
държава, при условие че ако над 50 % 
от собствения му капитал е 
действително притежаван от лица 
от тази държава.

заличава се

Or. en

Изменение 63

Предложение за регламент
 Член 3 – параграф 3 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Смята се, че юридическото лице е и 
„контролирано“ от лица от дадена 
държава, при условие че ако тези лица 
имат правата да назначават 
мнозинството от членовете на 
управителния му орган или законно да 
ръководят дейността му по друг 

заличава се
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начин.

Or. en

Изменение 64

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Когато даден икономически 
оператор е група физически или 
юридически лица и/или публични 
субекти и поне едно от тези лица или 
образувания е с произход от трета 
държава, чиито икономически 
оператори и стоки и услуги 
подлежат на мярка по IPI, тази 
мярка по IPI се прилага по същия 
начин за офертите, подадени от тази 
група. Това не се прилага, ако 
участието на тези лица или 
образувания в дадена група възлиза на 
по-малко от 10 % от стойността на 
въпросната оферта, освен ако тези 
лица или субекти са необходими за 
изпълнението на по-голямата част 
от поне един от критериите за 
подбор в процедура за възлагане на 
обществена поръчка.

Or. en

Изменение 65

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Възлагащите органи или 
възложителите могат по всяко време 
на процедурата за възлагане на 
обществена поръчка да поискат от 
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икономическия оператор да 
представи, поясни или допълни 
информацията или документацията, 
свързана с проверката на произхода на 
икономическия оператор, в рамките 
на подходящ срок, при условие че тези 
искания са направени в пълно 
съответствие с принципите на 
равнопоставеност и прозрачност. 
Оферти от икономически оператори, 
които не предоставят такава 
информация или документация, 
могат да бъдат отхвърлени в 
съответствие с правилата, 
приложими към процедурата по 
възлагане.

Or. en

Изменение 66

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3в. За прилагането на 
допълнителните договорни 
задължения към спечелилия оферент, 
посочени в член 9а, произходът на 
стоката се определя в съответствие 
с членове 59 – 62 от Регламент (ЕС) 
№ 952/2013, а произходът на услугата 
се определя въз основа на произхода на 
икономическия оператор, който я 
предоставя.

Or. en

Изменение 67

Предложение за регламент
 Глава II
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Глава II заличава се

Or. en

Изменение 68

Предложение за регламент
Глава III – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проучвания, консултации и мерки за 
корекция на цената

Проучвания, мерки за консултации и 
договорни задължения

Or. en

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разследвания Разследвания и консултации

Or. en

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато Комисията смята, че това 
е в интерес на Съюза, тя може по всяко 
време по своя инициатива или при 
искане от заинтересовани лица или 
държава членка да започне външно 
проучване на предполагаемите 

1. Ако Комисията счита, че това е в 
интерес на Съюза, тя започва — по своя 
инициатива или въз основа на 
обоснована жалба от заинтересована 
страна от Съюза или от държава 
членка — разследване на 
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ограничителни и/или 
дискриминационни мерки или 
практики при възлагането на 
поръчки. Ако бъде започнато 
проучване, Комисията публикува 
обявление в Официален вестник на 
Европейския съюз, с което приканва 
заинтересованите лица и държавите 
членки да предоставят на Комисията 
цялата значима информация в 
определен срок.

предполагаема мярка или практика на 
трета държава, като публикува 
известие в Официален вестник на 
Европейския съюз. Известието за 
започване на разследване включва 
предварителната оценка на 
Комисията на мярката или 
практиката на третата държава и 
приканва заинтересованите страни от 
Съюза и държавите членки да 
предоставят информация на Комисията 
в рамките на определен срок.

Or. en

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. След публикуването на 
известието Комисията приканва 
съответната трета държава да 
изрази становището си, да 
предостави информация и да започне 
консултации с Комисията, за да 
премахне предполагаемата мярка или 
практика на третата държава. 
Комисията информира редовно 
държавите членки в рамките на 
комитета, създаден с член 7 от 
Регламент (ЕС) 2015/1843 на 
Европейския парламент и на Съвета25  
(„Регламент за пречките пред 
търговията“).
______________________
25  Регламент (ЕС) 2015/1843 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 6 октомври 2015 г. за установяване 
на процедури на Съюза в областта на 
общата търговска политика с оглед 
гарантиране упражняването от 
Съюзa на правата, които са му 
предоставени съгласно правилата за 
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международна търговия, по-
специално тези, които са установени 
под егидата на Световната търговска 
организация (ОВ L 272, 16.10.2015 г., 
стр. 1).

Or. en

Изменение 72

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. Разследването и 
консултациите приключват в срок от 
шест месеца след датата на 
публикуването на известието за 
започване в Официален вестник. В 
определени случаи с надлежно 
обосновани мотиви Комисията може, 
преди края на първите шест месеца, 
да удължи този срок с три месеца, 
като публикува известие в Официален 
вестник на Европейския съюз и 
информира третата държава, 
заинтересованите страни и 
държавите членки.

Or. en

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. След приключване на 
разследването и консултациите 
Комисията предоставя на 
обществеността доклад, в който се 
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посочват основните констатации от 
разследването и предлаганият начин 
на действие.

Or. en

Изменение 74

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато в резултат на външното 
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 
разследване Комисията установи, че 
предполагаемата мярка или практика на 
третата държава не се поддържа или не 
води до сериозно и периодично 
нарушаване на достъпа на 
икономически оператори или стоки 
или услуги от Съюза до пазара на 
обществени поръчки или концесии на 
третата държава, Комисията прекратява 
разследването и публикува известие за 
прекратяване в Официален вестник 
на Европейския съюз. 

Or. en

Изменение 75

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.

заличава се

Or. en
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Изменение 76

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Комисията може да спре 
разследването и консултациите по 
всяко време, ако третата държава:
a) предприеме задоволителни 
корективни мерки, или
б) поеме ангажименти към Съюза 
за прекратяване или постепенно 
премахване на мярката или 
практиката в разумен срок и не по-
късно от три месеца.
Комисията може да възобнови 
разследването и консултациите по 
всяко време, ако стигне до 
заключението, че причините за 
спирането вече не са валидни.
Комисията публикува известие в 
Официален вестник на Европейския 
съюз в случай на спиране или 
възобновяване на разследването и 
консултациите.

Or. en

Изменение 77

Предложение за регламент
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

[…] заличава се

Or. en
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Изменение 78

Предложение за регламент
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

[…] заличава се

Or. en

Изменение 79

Предложение за регламент
Член 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8а
Мерки по IPI

1. Когато след разследване и 
консултации съгласно член 6 
Комисията установи, че е налице 
мярка или практика на трета 
държава, тя може, ако счете, че това 
е в интерес на Съюза, да наложи 
мярка по IPI посредством акт за 
изпълнение. Мярка по IPI се прилага 
само ако основният предмет на 
процедурата за възлагане на 
обществена поръчка попада в обхвата 
на акта за изпълнение, както е 
определено в съответствие с 
параграф 6, буква а). Процедурата за 
възлагане на обществена поръчка не 
се разработва с цел изключването ѝ 
от приложното поле на настоящия 
регламент.
2. Мярката по IPI се определя с 
оглед на наличната информация и 
интереса на Съюза въз основа на 
следните критерии: 
a) пропорционалността на 
мярката по IPI спрямо мярката или 
практиката на третата държава;
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б) наличието на алтернативни 
източници на доставка на 
съответните стоки и услуги, за да се 
избегне или сведе до минимум 
значително отрицателно 
въздействие върху възлагащите 
органи или възложителите.
3. Мярката по IPI се прилага само 
за процедури за възлагане на 
обществени поръчки с прогнозна 
стойност най-малко 10 000 000 EUR 
без ДДС за строителство и концесии 
и най-малко 5 000 000 EUR без ДДС за 
стоки и услуги. 
4. Мярката по IPI се прилага и за 
конкретни поръчки, възложени в 
рамките на динамична система за 
покупки, когато тези динамични 
системи са били предмет на мярката 
по IPI, с изключение на конкретни 
договори, чиято прогнозна стойност е 
под съответните стойности, 
посочени в член 8 от Директива 
2014/23/ЕС, член 4 от Директива 
2014/24/ЕС и член 15 от Директива 
2014/25/ЕС. 
Мярката по IPI не се прилага за 
процедури за възлагане на поръчки въз 
основа на рамково споразумение. 
Мярката по IPI не се прилага също 
така и за отделни обособени позиции, 
които се възлагат съгласно член 5, 
параграф 10 от Директива 2014/24/ЕС 
или член 16, параграф 10 от 
Директива 2014/25/ЕС.
5. В своя акт за изпълнение 
Комисията може да реши, в рамките 
на обхвата, установен в параграф 6, 
да ограничи достъпа на оператори, 
стоки или услуги от трети държави 
до процедурите за възлагане на 
обществени поръчки, като изисква от 
възлагащите органи или 
възложителите да изключват 
оферти, подадени от икономически 
оператори с произход от тези трети 
държави;
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6. В акта за изпълнение, приет в 
съответствие с член 14, параграф 2, 
се уточнява обхватът на прилагане 
на мярката по IPI, включително:
a) секторите или категориите 
стоки, услуги и концесии въз основа на 
Общия терминологичен речник, 
свързан с обществените поръчки, 
установен в Регламент (ЕО) 
№ 2195/2626 , както и всички 
приложими изключения в него;
б) специфични категории 
възлагащи органи или възложители;
в) специфични категории 
икономически оператори.
7. Комисията налага мярка по IPI 
в съответствие с параграф 5 само 
когато мярката или практиката на 
третата държава е достатъчно 
тежка и потенциалното 
отрицателно въздействие, дължащо 
се на ограничената наличност на 
алтернативни източници, както е 
предвидено в параграф 2, буква б), е 
сравнително слабо.
8. Комисията може да оттегли 
мярката по IPI или да спре нейното 
прилагане, ако третата държава 
предприеме задоволителни 
корективни действия или поеме 
ангажименти за прекратяване на 
въпросната мярка или практика. Ако 
Комисията прецени, че предприетите 
корективни действия или 
ангажименти са отменени, спрени 
или неправилно изпълнени, тя 
оповестява публично констатациите 
си и може да възобнови прилагането 
на мярката по IPI по всяко време. 
Комисията може да оттегли, спре 
или възобнови прилагането на мярка 
по IPI в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 14, 
параграф 2, последвана от 
публикуване на известие в Официален 
вестник на Европейския съюз.
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9. Срокът на действие на дадена 
мярка по IPI изтича пет години след 
влизането ѝ в сила или удължаването 
ѝ, освен ако преразглеждането не 
покаже необходимост от 
продължаване на прилагането ѝ. 
Преразглеждането започва с 
публикуване на известие в Официален 
вестник на Европейския съюз по 
инициатива на Комисията девет 
месеца преди датата на изтичане на 
срока и приключва в рамките на шест 
месеца. След преразглеждането 
Комисията може да удължи срока на 
действие на мярка по IPI за срок от 
пет години в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 14, параграф 2.
________________________
26 Регламент (ЕО) № 2195/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 5 ноември 2002 г. относно Общия 
терминологичен речник, свързан с 
обществените поръчки (CPV) (ОВ L 
340, 16.12.2002 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 80

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 
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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 81

Предложение за регламент
Член 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9a
Допълнителни договорни задължения 

към спечелилия оферент
1. При процедури за възлагане на 
обществени поръчки, за които е 
приложима мярка по IPI, както и при 
поръчки, възложени въз основа на 
рамково споразумение, когато 
прогнозната стойност на тези 
поръчки е равна или по-висока от 
стойностите, посочени съответно в 
член 8 от Директива 2014/23/ЕС, 
член 4 от Директива 2014/24/ЕС и 
член 15 от Директива 2014/25/ЕС, и 
когато тези рамкови споразумения са 
били предмет на мярката по IPI, 
възлагащите органи и 
възложителите включват също така 
сред условията на поръчката с 
избрания оферент:
a) ангажимент да не се възлагат 
на подизпълнители повече от 10 % от 
общата стойност на поръчката на 
икономически оператори с произход 
от трета държава, която е обект на 
мярка по IPI;



PR\1237218BG.docx 53/69 PE695.192v01-00

BG

б) за поръчки, чийто предмет 
включва доставката на стоки — 
ангажимент, че за срока на договора 
доставените стоки и/или услугите, 
предоставени при изпълнението на 
договора и с произход от трета 
държава, която е обект на мярката 
по IPI, представляват не повече от 10 
% от общата стойност на 
поръчката, независимо дали тези 
стоки и/или услуги се доставят или 
предоставят пряко от оферента или 
от подизпълнител; 
в) задължение за предоставяне, 
при поискване, на подходящи 
доказателства, съответстващи на 
букви а) и/или б), на възлагащия орган 
или възложителя най-късно след 
приключване на изпълнението на 
поръчката; 
г) пропорционална такса в случай 
на неспазване на ангажиментите, 
посочени в букви а) или б), между 10 % 
и 30 % от общата стойност на 
поръчката.
2. За целите на параграф 1, буква 
в) е достатъчно да се представят 
доказателства, че над 90 % от 
общата стойност на поръчката е с 
произход от държави, различни от 
третата държава, спрямо която се 
прилага мярката по IPI. Възлагащият 
орган или възложителят изисква 
доказателства в случай на 
основателни признаци за неспазване 
на параграф 1, буква а) или б), или ако 
поръчката се възлага на група от 
икономически оператори, включваща 
юридическо лице с произход от трета 
държава, спрямо което се прилага 
мярка по IPI.
3. За оферти, подадени от 
независими МСП, както е определено 
в Препоръка 2003/361/ЕО на 
Комисията, с произход от Съюза или 
от трета държава, с която Съюзът е 
сключил международно споразумение 
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в областта на обществените 
поръчки, Комисията и държавите 
членки предоставят насоки за най-
добри практики, за да се гарантира 
ефективността на настоящия 
регламент и съгласуваността на 
неговото прилагане. Тези насоки 
отчитат по-специално 
потребностите на МСП от 
информация.
4. Възлагащите органи и 
възложителите включват позоваване 
на допълнителните условия, 
предвидени в настоящия член, в 
документацията за процедурите за 
възлагане на обществени поръчки, за 
които се прилага мярка по IPI.

Or. en

Изменение 82

Предложение за регламент
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

[…] заличава се

Or. en

Изменение 83

Предложение за регламент
Член 11 

Текст, предложен от Комисията Изменение

[…] заличава се

Or. en
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Изменение 84

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 85

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 86

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 държава, която е обект на мярка 
по IPI, или само такива оферти 
отговарят на тръжните изисквания; 
или 
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Or. en

Изменение 87

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) това е оправдано от 
наложителни причини, свързани с 
обществения интерес;

Or. en

Изменение 88

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 89

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 
тази информация в обявлението за 
поръчката, което публикуват 
съгласно член  49 от  Директива 

2. Когато възлагащите органи или 
възложителите възнамеряват да не 
прилагат мярка по IPI за изключване 
на офертата, те уведомяват 
Комисията незабавно, и във всеки 
случай не по-късно от тридесет дни 
преди възлагането на поръчката, 
като предоставят надлежна 
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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.

обосновка за мотивите за прилагане 
на изключението. Комисията може 
да възрази срещу искането за 
изключение от мярка по IPI, ако 
уведомлението не е достатъчно 
обосновано. Ако Комисията 
възнамерява да възрази срещу 
неприлагането на мярка по IPI, тя 
уведомява възлагащия орган или 
възложителя в рамките на 
горепосочения срок.

Or. en

Изменение 90

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Всеки възлагащ орган или 
възложител, който иска да се позове 
на изключение, основано на 
параграф 1, изисква одобрението на 
Комисията.

Or. en

Изменение 91

Предложение за регламент
 Член 12 – алинея 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Уведомлението съдържа 
следната информация:

3. Уведомлението на възлагащ 
орган или възложител до Комисията 
съдържа следната информация:

Or. en
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Изменение 92

Предложение за регламент
 Член 12 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) описание на обекта на 
поръчката;

б) точна препратка към 
публикацията на съответната 
оферта в Официален вестник на 
Европейския съюз (Електронен 
ежедневник за поръчките);

Or. en

Изменение 93

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 намерението да 
не се прилагат ограничителните мерки 
по IPI и подробно представяне на 
мотивите за прилагане на 
изключението;

Or. en

Изменение 94

Предложение за регламент
 Член 12 – параграф 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) всякаква друга информация 
според случая, която възлагащият орган 
и/или възложителят смята за полезна.

д) допълнителна информация 
според случая, която възлагащият орган 
и/или възложителят смята за полезна.

Or. en
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Изменение 95

Предложение за регламент
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13 заличава се
Изпълнение

1. При неправилно прилагане на 
изключенията по член 12 от страна 
на възлагащите органи или 
възложителите Комисията може да 
приложи корективния механизъм по 
член 3 от Директива 89/665/ЕИО26 
или член 8 от Директива 92/13/ЕИО27..
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.
________________
26 Директива 89/665/ЕИО на Съвета 
от 21 декември 1989 г. 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).
27 Директива 92/13/ЕИО на Съвета от 
25 февруари 1992 г. 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
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Изменение 96

Предложение за регламент
Член 13 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13а
Корективни мерки

За да се осигури правна защита на 
икономическите оператори, които 
имат или са имали интерес от 
получаването на конкретна поръчка, 
попадаща в обхвата на настоящия 
регламент, се прилагат съответно 
Директива 89/665/ЕИО на Съвета и 
Директива 92/13/ЕИО на Съвета.

Or. en

Изменение 97

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията се подпомага от 
Консултативния комитет за 
обществени поръчки, създаден с 
Решение 71/306/ЕИО на Съвета, и от 
комитета, създаден по член 7 от 
Регламент (ЕС) № 2015/1843 на 
Съвета ( Регламента за пречките пред 
търговията))29. Това са комитети по 
смисъла на член 3 от Регламент (ЕС) 
№ 182/2011.

1. Комисията се подпомага от 
комитета, създаден по член 7 от 
Регламента за пречките пред 
търговията. Това е комитет по смисъла 
на Регламент (ЕС) № 182/2011.

_______________________
29  Регламент (ЕС) 2015/1843 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 6 октомври 2015 г. за установяване 
на процедури на Съюза в областта на 
общата търговска политика с оглед 
гарантиране упражняването от 
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Съюзa на правата, които са му 
предоставени съгласно правилата за 
международна търговия, по-
специално тези, които са установени 
под егидата на Световната търговска 
организация (ОВ L 272, 16.10.2015 г., 
стр. 1).

Or. en

Изменение 98

Предложение за регламент
 Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При позоваване на настоящия 
параграф се прилага член 5 от 
Регламент (ЕС) № 182/2011 и 
компетентен е комитетът, създаден 
с Регламента за пречките за 
търговията.

2. При позоваване на настоящия 
параграф се прилага член 5 от 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

Or. en

Изменение 99

Предложение за регламент
 Член 14 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. 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
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Изменение 100

Предложение за регламент
Член 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

[…] заличава се

Or. en

Изменение 101

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.

Три години след влизането в сила на 
настоящия регламент и най-малко 
веднъж на всеки три години след това 
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 пазарите на обществени 
поръчки и концесии на трети държави. 
По искане на Комисията държавите 
членки ѝ представят необходимата 
информация относно прилагането на 
мерките по настоящия регламент, 
включително по отношение на броя 
на процедурите за възлагане на 
обществени поръчки на централно и 
регионално равнище, в които е била 
приложена дадена мярка по IPI, броя 
на офертите, получени от трети 
държави, към които се прилага тази 
мярка по IPI, както и случаите, в 
които е било приложено специфично 
изключение от мярката по IPI.

Or. en
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Изменение 102

Предложение за регламент
Член 17 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17а
Преразглеждане

Не по-късно от пет години след 
приемането на акт за изпълнение или 
не по-късно от шест години след 
датата на влизане в сила на 
настоящия регламент, в зависимост 
от това коя от двете дати настъпи 
по-рано, и на всеки шест години след 
това Комисията прави преглед на 
обхвата, функционирането и 
ефикасността на настоящия 
регламент и докладва 
констатациите си на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

През март 2012 г. Комисията представи своето законодателно предложение, озаглавено 
„Обществени поръчки: достъп на стоки и услуги от трети държави до вътрешния пазар 
на обществени поръчки на Съюза и процедури за подпомагане на преговорите относно 
достъпа на стоки и услуги от Съюза до пазарите на обществени поръчки на трети 
държави.“ Целта на Комисията е да се създаде ефект на лоста в рамките на 
двустранните търговски преговори с трети държави в областта на отварянето на 
пазарите за обществени поръчки, тъй като редица трети държави не желаят изобщо да 
отворят пазарите си на обществени поръчки за международна конкуренция или да 
отворят съответните пазари в по-значителна степен, ако процесът вече е започнал. В 
резултат на това икономическите оператори от ЕС са изправени пред ограничителни 
практики при възлагането на поръчки от голям брой търговски партньори на Съюза. 
Основната идея на предложението на Комисията следователно беше да подобри 
условията, при които предприятията в ЕС могат да се конкурират за получаване на 
обществени поръчки в трети държави, и да засили позициите на Европейския съюз при 
воденето на преговори за условията на достъп на стоки, услуги и изпълнители от ЕС до 
пазарите на обществени поръчки, като по този начин се работи за равнопоставеност 
при процедурите в областта на обществените поръчки.

Като цяло пазарите на обществени поръчки на ЕС имат силен настъпателен интерес в 
търговските преговори с трети държави, тъй като много дружества от ЕС са силно 
конкурентоспособни в различни сектори. Редица трети държави не желаят да отворят 
своите пазари за обществени поръчки за дружествата от ЕС. Освен това Комисията 
стана свидетел на увеличаващия се брой протекционистки мерки, предприемани през 
последните години от трети държави, които de facto и de jure ограничават достъпа до 
пазарите си на обществени поръчки. Това включва протекционистични изисквания, 
като например налагане на трансфер на технологии като условие за възлагането на 
договори за обществени поръчки или изисквания за местно съдържание.

Досега ЕС е успял само в ограничена степен да отвори пазарите на обществени поръчки 
посредством търговски споразумения. Споразумението относно обществените поръчки 
(СОП) е подписано само от малко на брой държави – основни държави с бързо 
развиваща се икономика, като например Индия, Бразилия и Китай, не показват голям 
интерес към присъединяване към СОП в близко бъдеще. Въпреки преразглеждането на 
СОП, то все още съдържа различни изключения и не ангажира системно всички 
равнища на управление. Двустранните споразумения за свободна търговия (ССТ) на ЕС 
с трети държави също често съдържат изключения от достъпа на европейските 
дружества до пазарите на обществени поръчки. Като се има предвид, че пазарите на 
обществени поръчки в ЕС са широко отворени за чуждестранни оференти, се оказа 
трудно за Комисията по време на търговските преговори да постигне успех по 
отношение на поемането на ангажименти от страна на трети държави в тази област.

С цел да се създаде ефект на лоста за отваряне на възможности за участие в обществени 
поръчки в трети държави, с предложението си от 2012 г. Комисията предложи 
възможността да се ограничи достъпът до пазара по отношение на трети държави, 
които не участват в търговски преговори с ЕС. Предложението от 2012 г. предвиждаше 
децентрализирана и централизирана процедура за стоките и услугите, необхванати от 
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задължения за осигуряване на достъп до пазара. В рамките на децентрализираната 
процедура Комисията може да одобри изключването от страна на възлагащите органи и 
възложителите на оферти, при които стойността на необхванатите от международни 
задължения стоки и услуги надвишава 50 % от общата стойност на стоките и услугите 
по офертата, в случай че е налице липса на значителна степен на взаимност в 
отварянето на пазара между ЕС и държавата, от която произхождат стоките и/или 
услугите. Освен това, с предложението за централизиран стълб се създава механизъм 
на ЕС за осигуряване на по-силни средства за въздействие от страна на Съюза в 
международните преговори за достъпа до пазара, който се основава на проучванията на 
Комисията, консултациите с трети държави и налагането – ако е необходимо – на 
временни ограничителни мерки от Комисията. Комисията счете, че това би 
представлявало стимул за трети държави да започнат преговори с ЕС по въпроса за 
отварянето на техните пазари за обществени поръчки.

Реакциите в Съвета бяха смесени: една част от държавите членки подкрепи 
предложението, но също толкова важна друга част от държави членки не видяха 
необходимост от предприемане на действия и отхвърлиха идеята, тъй като счетоха 
инструмента за протекционистка мярка, която би могла да има отрицателно 
въздействие върху световната търговия (и по-конкретно чрез възможни ответни мерки 
от страна на влиятелни трети държави). Съветът все още не е преодолял този застой и 
не може да продължи обсъжданията на предложението по същество. На 15 януари 
2014 г. Европейският парламент прие 85 изменения на предложението на Комисията, 
без да приеме законодателна резолюция и следователно без да приключи първото 
четене. С посочените изменения Парламентът се опита да изгради мост между 
поддръжниците и противниците на предложението.

Важни точки от гласуването в Парламента на 15 януари 2014 г. бяха:

- въвеждането на клауза за преразглеждане, която позволява да се прецени след 
определен срок дали инструментът допринася за отварянето на чуждестранните 
пазари на обществени поръчки или просто води до протекционизъм на пазара на 
Европейския съюз за обществените поръчки;

- изключване на развиващите се държави от регламента;

- по-добра връзка между децентрализирания и централизирания стълб, така че 
мерки да могат да се предприемат само тогава, когато Комисията е започнала 
проучване относно твърденията за ограничителни мерки;

- предотвратяване на фрагментирането на вътрешния пазар на обществени 
поръчки;

Италианското председателство представи компромисен текст през есента на 2014 г., 
който обаче не успя да преодолее разминаването между позициите в рамките на 
Съвета. След провеждането на ориентационен дебат в Съвета на министрите на 
търговията през ноември 2014 г. Комисията представи преразгледано предложение, за 
да даде тласък на разискванията. На 29 януари 2016 г. Европейската комисия прие 
своето изменено предложение за международен инструмент за обществени поръчки. На 
27 февруари 2017 г. координаторите на комисията по международна търговия (INTA) 
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решиха да включат отново въпроса в дневния ред на едно от следващите заседания на 
комисията INTA с цел актуализиране на мандата за преговори чрез поставяне на 
въпроса за гласуване на по-нататъшни изменения, доколкото преразгледаното 
предложение включва значителни промени.

Измененото предложение, от една страна, доведе до подобрения в ключови области, 
например заличаването на децентрализирания стълб, по отношение на който 
Парламентът също изрази опасения, че би могъл да доведе до фрагментация на 
вътрешния пазар. От друга страна обаче не бяха взети предвид някои основни искания 
на Европейския парламент. Освен това с него се въведоха нови елементи, изискващи 
контрол от страна на комисията INTA и на Парламента. Ето защо докладчикът 
представя обновен проект на доклад, за да актуализира мандата на Европейския 
парламент и да се отчетат промените, внесени с преразгледаното предложение от 
2016 г. По тази причина настоящият доклад се основава на два ключови стълба: на 
първо място, по отношение на онези части, които остават непроменени или сравними с 
първоначалното предложение от 2012 г., докладчикът внася измененията, приети на 
пленарното заседание на 15 януари 2014 г., при целесъобразност адаптирани към 
измененото предложение от 2016 г. На второ място, докладът изменя новите елементи, 
представени с преработеното предложение от 2016 г.

Нови елементи на преразгледаното предложение от 2016 г.:

Основната промяна в тази връзка е, че в предложението се предвижда единствено 
„мярка за корекция на цената“ и изцяло се заличава мярката за затваряне на пазара. 
След проучване на Комисията, при което бъде установено, че дадена трета държава 
поставя пречки пред участието на ЕС в обществени поръчки, ще е възможно да бъдат 
приложени мерки за корекция на цената по отношение на продуктите или услугите от 
съответната държава. Това означава, че за разлика от първоначалното предложение, 
чуждестранните продукти и услуги, към които са насочени мерките, ще бъдат 
допустими винаги, в случай че офертата е конкурентоспособна като цена и качество 
след вземането предвид на корекцията на цената.  Наказателното увеличение на цената 
се прилага единствено по отношение на процедурата за оценяване, а не определя 
крайната цена на възлагане. Пазарът на ЕС при никакви обстоятелства няма да бъде 
затворен за чуждестранни оператори.

Въпреки това, основната цел на предложението е да се постигне ефект на лоста за 
отваряне на пазарите на обществени поръчки в търговските преговори, като по този 
начин се гарантира равнопоставеност при достъпа до пазара в областта на 
обществените поръчки. Предложената мярка за корекция на цените не изглежда да 
преследва постигането на тази цел, но в становището на докладчиците представлява по-
скоро „антидъмпингово мито“. Предложението на докладчика следователно би било да 
се възстанови първоначалния механизъм за временно ограничаване на достъпа на стоки 
и/или услуги от трети държави до пазара на обществени поръчки в ЕС, както бе 
предложено от Комисията в предложението от 2012 г., което беше подкрепено от 
Парламента през януари 2014 г.

Освен това държавите членки ще предлагат кои възложители ще прилагат мерките, за 
да се гарантира, че това няма да се налага на най-малките субекти с ограничен 
административен капацитет. Въпреки че това е основателна цел, настоящият регламент 
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трябва да се прилага по еднакъв начин на целия вътрешен пазар. В противен случай би 
могло да се стигне до фрагментация на единния пазар и до загубата на средства за 
въздействие.

Друг елемент е, че наказателното увеличение на цената вече няма да се прилага за 
цялата страна, в която Комисията е установила наличието на дискриминация спрямо 
оферентите от ЕС. Ще бъде възможно да се разглеждат целево териториите на 
регионално или местно равнище, като държави, региони или общини.  Целта е да се 
разграничат различните територии и да се насърчат субектите на регионалното и 
местното управление да отворят своите тръжни процедури за участници от ЕС.

Друга точка на преразгледаното предложение от 2016 г. е по-ясното разпределение на 
тежестта на доказване. Обект на мярката са предприятията и продуктите, при които над 
50 % от стойността на офертата е с произход от страна с потвърдени 
дискриминационни мерки спрямо дружества, стоки и услуги от ЕС. Може да се приеме 
по презумпция, че икономическите оператори от дадена целева държава ще 
предоставят целеви стоки и услуги. Тежестта на доказването да се носи от оферента от 
съответната държава – а не от възлагащия орган – който трябва да демонстрира, че 
офертата му няма да съдържа подобни целеви стоки или услуги. Първоначалното 
предложение създава впечатлението, че доказателствената тежест в това отношение би 
се носела от възлагащите органи.

В съответствие с подхода на Комисията за прозрачност в търговската политика се 
предлага да бъдат публично оповестявани констатациите от проучванията на 
Комисията за установяване на пречките пред офертите, подавани в трети държави. 
Ефектът на „посочване и порицаване“ следва да създаде нова динамика в посока на 
премахването на тези бариери. Също така и мерките, предприети от трети държави за 
подобряване на дадено проблемно положение, следва да бъдат публично достояние. 
Тази промяна се оценява положително. 

Включване на някои от измененията на Парламента:

Освен изключването от най-слабо развитите държави от обхвата на предложението, се 
изключват и развиващите се страни и МСП. Освен това няколко държави членки и 
Парламентът считат, че децентрализираният стълб — съгласно който възлагащите 
органи ще имат възможност да изключват чуждестранни оференти от участие в своите 
тръжни процедури — би довел до риск от фрагментиране на вътрешния пазар. 
Преразгледаното предложение напълно премахва тази възможност.

Искания на Парламента, които не са включени:

Това се отнася до вземането предвид на въпроси от екологичен, трудов или социален 
характер при оценката на реципрочността, или искането на Парламента за клауза за 
преразглеждане, която позволява да се оцени дали регламентът допринася за по-
нататъшното отваряне на пазарите на обществени поръчки, или представлява 
протекционистичен инструмент. Отхвърлянето на регламента като цяло на горното 
основание би било оспоримо; при все това Парламентът предлага да се включи клауза 
за преглед, която да задължава Комисията да оцени въздействието на регламента след 
влизането му в сила и прилагането му в продължение на определен брой години, и 
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съответно да го преразгледа. По същата причина Парламентът предлага да се ограничи 
прилагането на ограничителните мерки, предприети чрез акт за изпълнение, до най-
много 5 години (сходно с разпоредбите в регламентите на ЕС за защита на търговията), 
така че да се избегне превръщането на тези мерки в постоянно затваряне на пазара. 
Допълнително искане, което е взето предвид само в незначителна степен, е 
съкращаването на срока за извършване на разследвания. Парламентът отправи искане 
за съкращаване на срока за приключване на разследванията до три месеца, с 
възможност за удължаване с един месец. Комисията съкрати периода от девет на осем 
месеца, като в същото време увеличи възможното удължаване от три на четири месеца, 
което в действителност оставя времето за разследване непроменено.

Напредък на обсъжданията от 2018 г. насам:

След представянето на изменения проект на доклад в комисията INTA през февруари 
2018 г. и въвеждането и обсъждането на измененията през март/април 2018 г. работата 
по досието приключи през май 2018 г. поради продължителното блокиране на досието 
в Съвета. От гледна точка на докладчика и на докладчиците в сянка ходът на 
подновяването на мандата на Парламента за тристранни преговори не би бил 
конструктивен, като се има предвид липсата на жизнеспособна перспектива в Съвета за 
постигане на напредък.

Като се има предвид прекъсването на работата за изборите през 2019 г., досието стана 
част от „недовършените дела“ на предходния Парламент (член 240). Успоредно с това 
държавите членки многократно призоваха за нов тласък и настояха за приемането на 
обща позиция относно инструмента за възлагане на обществени поръчки (заключение 
на Европейския съвет от 22 март 2019 г. – 2 октомври 2020 г.), което не доведе до 
осезаеми резултати в Съвета. След подробна подготвителна работа по време на 
финландското, хърватското и германското председателство, през април 2021 г. 
португалското председателство представи на Съвета основно преработен проект за 
позиция, който отбеляза фундаментална промяна в присъщата логика на предложения 
инструмент. След над девет години застой Съветът прие позицията си относно 
инструмента за възлагане на обществени поръчки през юни 2021 г., като по този начин 
положи основите за продължаване на работата по досието в комисията INTA на базата 
на нов проектодоклад, представен от докладчика.

Докладчикът подкрепя значителното отклонение от логиката на предложението на 
Комисията от 2016 г., изразено по-скоро чрез ориентиран към оферентите подход, 
отколкото чрез модел, основан на тръжни процедури. Поради промяната в парадигмата 
се заобикалят предишните трудности при установяването на произхода на стоките, 
услугите, строителството и концесиите. Сложността на инструмента се намалява, а 
практическата му осъществимост се увеличава значително.

Докладчикът продължава да е на мнение, че мерките по IPI трябва да бъдат оценявани в 
съответствие с тяхната ефективност, пропорционалност и приложимост. Като се има 
предвид липсата на доказателства за ефективността на механизма за корекция на цената 
(„основна мярка за корекция“ според определеното от Съвета), се предлага запазване на 
възможността за затваряне на пазара като единствената мярка по IPI.

Наред с ефективните и ефикасни мерки по IPI, продължителността на разследванията и 
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консултациите е от решаващо значение за добавената стойност, осигурявана от 
инструмента. В този контекст се въвеждат по-кратки срокове за двете процедури, за 
които се предлага да се припокриват, а не да се следват, за да се гарантира 
своевременното прилагане на мерките по IPI без ненужно забавяне. 

Очакваният ефект на ливъридж на инструмента може да бъде извлечен от степента, в 
която той се прилага към икономическите оператори, органите за възлагане на 
обществени поръчки и възложителите. Единственият акцент върху фиксираната 
стойност на договорите за обществени поръчки като критерии за измерване гарантира 
простотата и ефикасността на инструмента.

Изключенията от изискването за прилагане на инструмента се подкрепят при строго 
определени обстоятелства, а именно в случаите, когато 1) са налице само оферти от 
оференти от трети държави, които са обект на мярка по IPI, или 2) съществуват 
наложителни причини, свързани с обществения интерес. Включването на 
допълнителни изключения би попречило на общата цел на инструмента.


