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Предложение за 

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 

относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките 

на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“, създаден със Споразумението за 

асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия 

и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, във връзка 

с актуализирането на приложения XXI-A — XXI-П относно регулаторното 

сближаване в областта на обществените поръчки 
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ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ 

1. КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 

 Основания и цели на предложението 

С приложеното предложение за решение на Съвета се определя позицията на Съюза: 

1. във връзка с решение на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“, създаден 

по силата на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и 

Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една 

страна, и Украйна, от друга страна („споразумението“), относно 

актуализирането на приложения XXI-A — XXI-П (във връзка с глава 8 относно 

обществените поръчки) към споразумението; 

2. за даване на положително становище от Комитета за асоцииране в състав 

„Търговия“ по подробната пътна карта, представена от Украйна, във връзка с 

изпълнението на споразумението в областта на обществените поръчки.  

Споразумението беше подписано на 27 юни 2014 г. и дял IV „ТЪРГОВИЯ И 

СВЪРЗАНИ С ТЪРГОВИЯТА ВЪПРОСИ“ (обхващащ разпоредбите за задълбочена и 

всеобхватна зона за свободна търговия), се прилага временно, считано от 1 януари 

2016 г. Актуализирането на посочените по-горе приложения е необходимо с цел да се 

отрази развитието в достиженията на правото на Съюза в областта на обществените 

поръчки след парафирането на споразумението на 30 март 2012 г. Предложението е в 

съответствие със задълженията на страните, посочени в член 463 от споразумението.  

Положителното становище от Комитета за асоцииране в състав „Търговия“ по пътната 

карта е необходимо, за да може Украйна да оптимизира законодателното сближаване в 

областта на обществените поръчки, както е предвидено в член 152 от споразумението. 

Тази стъпка е неразделна част от процеса на прилагането на споразумението. 

 Съгласуваност със съществуващите разпоредби в тази област на политиката 

Настоящото предложение е в изпълнение на общата търговска политика на Съюза по 

отношение на Украйна като страна партньор в рамките на Европейската политика за 

съседство и Източното партньорство, основаваща се на разпоредбите на 

горепосоченото споразумение и в частност — целта му за създаване на зона за свободна 

търговия и на условия за икономическа интеграция между страните по него.  

 Съгласуваност с другите политики на Съюза 

Настоящото предложение е в духа на другите външни политики на Съюза и 

същевременно допринася за тяхното осъществяване, особено що се отнася до 

Европейската политика на съседство и политиката на сътрудничество за развитие по 

отношение на Украйна. 

2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ 

 Правно основание 

Правното основание за определяне на позицията, която Съюзът да заеме в рамките на 

създадените със споразумението комитети, е Договорът за функционирането на 

Европейския съюз (ДФЕС), и по-специално член 207, параграф 4, във връзка с член 218, 

параграф 9 от него.  

 Субсидиарност (при неизключителна компетентност) 
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В съответствие с член 3 от ДФЕС общата търговска политика е от изключителната 

компетентност на Съюза. Поради това принципът на субсидиарност не се прилага. 

 Пропорционалност 

Настоящото предложение е необходимо за изпълнение на международните 

ангажименти на Съюза, залегнали в споразумението с Украйна.  

 Избор на инструмент 

Настоящото предложение е в съответствие с член 218, параграф 9 от ДФЕС, който 

предвижда приемането на решения от Съвета в подобни случаи. Не съществува друг 

правен инструмент, който да може да бъде използван за постигане на целта, изложена в 

настоящото предложение.  

3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИ СЪС 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

 Последващи оценки/проверки за пригодност на действащото 

законодателство 

Не е приложимо. 

 Консултации със заинтересованите страни 

Провеждането на консултации със заинтересованите страни не е приложимо за 

настоящото предложение, тъй като то цели само да се актуализират позоваванията на 

достиженията на правото на Съюза, вече включени в списъка за сближаване в 

споразумението от страна на Украйна. 

 Събиране и използване на експертни становища 

Не е приложимо. 

 Оценка на въздействието 

Извършена бе предварителна оценка на въздействието на търговските и свързаните с 

търговията разпоредби на споразумението (оценката на въздействието на търговията 

върху устойчивото развитие от 2007 г., поръчана от ГД „Търговия“), като това 

допринесе за напредъка по преговорите относно ЗВЗСТ. При посоченото проучване бе 

потвърдено, че изпълнението на търговските и свързаните с търговията разпоредби ще 

има благоприятно икономическо въздействие както за ЕС, така и за Украйна. 

Предложението няма отрицателно отражение върху икономическата, социалната и 

екологичната политика на Съюза. 

 Пригодност и опростяване на законодателството 

На този етап споразумението не е предмет на процедури по програмата REFIT; то не 

предполага никакви разходи за МСП в Съюза и не поражда проблеми от гледна точка 

на цифровата среда.  

 Основни права 

Предложението няма последствия за защитата на основните права в Съюза.  

4. ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА 

Не е приложимо. 
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5. ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ 

• Планове за изпълнение и механизъм за мониторинг, оценка и докладване 

Изпълнението на споразумението подлежи на редовен преглед от страна на Съвета за 

асоцииране ЕС — Украйна и на подчинените на него органи, създадени по силата на 

същото споразумение. Европейската комисия също така докладва на Европейския 

парламент и на Съвета след заседанията на комитета за асоцииране ЕС — Украйна в 

състав „Търговия“, които се провеждат поне веднъж годишно, включително относно 

елементите, включени в настоящото предложение. 

 Обяснителни документи (за директивите) 

Не е приложимо. 

 Подробно разяснение на конкретните разпоредби на предложението 

Целта на предложението е да се приеме позиция на Съюза във връзка със:  

1. актуализирането на приложение XXI към споразумението. Приложение XХI 

към споразумението съдържа списъка на достиженията на правото на Съюза, с 

които Украйна възнамерява да сближи националното си законодателство в 

областта на обществените поръчки (дял ІV, глава 8 от споразумението); 

2. даването на положително становище от Комитета за асоцииране в състав 

„Търговия“ по подробната пътна карта, представена от Украйна, във връзка с 

изпълнението на споразумението в областта на обществените поръчки. 

Актуализирането на тези приложения е необходимо с цел да се отрази развитието на 

посочените в тях достижения на правото на Съюза след парафирането на 

споразумението на 30 март 2012 г. Съгласно член 463, параграф 3 от споразумението 

Съветът за асоцииране има правомощието да актуализира или изменя приложенията 

към споразумението, като със свое Решение № 3/2014 от 15 декември 2014 г. Съветът за 

асоцииране делегира правомощието да актуализира или изменя някои свързани с 

търговията приложения на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“. Следователно 

Съюзът трябва да заеме позиция в рамките на Комитета за асоцииране в състав 

„Търговия“.  

Положителното становище на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“ по 

подробната пътна карта е необходимо, за да може Украйна да оптимизира 

законодателното сближаване в областта на обществените поръчки, както е предвидено 

в член 152 от споразумението. Тази стъпка е неразделна част от процеса на прилагането 

на споразумението. Пътната карта ще се счита за референтния документ за прилагането 

на споразумението с Украйна в областта на възлагането на обществени поръчки. 
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2016/0346 (NLE) 

Предложение за 

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 

относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките 

на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“, създаден със Споразумението за 

асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия 

и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, във връзка 

с актуализирането на приложения XXI-A — XXI-П относно регулаторното 

сближаване в областта на обществените поръчки 

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално 

член 207, параграф 4, първа алинея, във връзка с член 218, параграф 9 от него, 

като взе предвид предложението на Европейската комисия, 

като има предвид, че: 

(1) В член 486 от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и 

Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една 

страна, и Украйна, от друга страна („споразумението“), се предвижда 

временното прилагане на конкретно посочени от Съюза части от 

споразумението. 

(2) В член 1 от Решение 2014/668/ЕС на Съвета
1
 от 23 юни 2014 г. се определят 

разпоредбите на споразумението, които да се прилагат временно, включително 

разпоредбите относно обществените поръчки и приложение XXI към 

споразумението. Тези разпоредби се прилагат временно от 1 януари 2016 г. 

(3) В член 153 от споразумението се предвижда, че Украйна постепенно ще приведе 

законодателството си в областта на обществените поръчки в съответствие с 

достиженията на правото на Съюза съгласно графика в приложение XXI към 

споразумението.  

(4) След парафирането на споразумението за асоцииране на 30 март 2012 г., няколко 

акта на Съюза, включени в приложение XXI към него, бяха изменени или 

отменени.  

(5) Съгласно член 149 от споразумението праговите стойности за обществените 

поръчки, предвидени в приложение XXI-П към него, се преразглеждат редовно, 

считано от първата четна година след влизането в сила на споразумението.  

                                                 
1 Решение на Съвета от 23 юни 2014 г. за подписване, от името на Европейския съюз, и временно 

прилагане на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност 

за атомна енергия и техните държави-членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, по 

отношение на дял III (с изключение на разпоредбите относно третирането на граждани на трети 

държави, които са законно наети като работници на територията на другата страна) и дялове IV, 

V, VI и VII от него, както и на свързаните приложения и протоколи (ОВ L 278, 20.9.2014 г., 

стр. 1). 
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(6) Целесъобразно е също така да се вземе предвид напредъкът, постигнат от 

Украйна в процеса на сближаване с достиженията на правото на Съюза, и някои 

срокове да бъдат изменени.  

(7) Поради това е необходимо приложение XXI да се актуализира, за да се отразят 

промените в посочените в него достижения на правото на Съюза и за да се 

преразгледат праговите стойности за обществените поръчки, предвидени в 

приложение XXI-П към споразумението.  

(8) Съгласно член 149 от споразумението преразглеждането на праговете, 

предвидени в приложение XXI-П, се приема с решение на Комитета за 

асоцииране в състав „Търговия“.  

(9) Съгласно член 463, параграф 3 от споразумението Съветът за асоцииране има 

правомощието да актуализира или изменя приложенията към споразумението.  

(10) С член 1 от свое Решение № 3/2014 от 15 декември 2014 г. Съветът за 

асоцииране делегира на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“ 

правомощието да актуализира или изменя приложенията на споразумението, 

свързани с търговията, включително приложение XXI във връзка с глава 8 

(Обществени поръчки) от дял IV (Търговия и свързани с търговията въпроси) от 

споразумението. 

(11) Поради това е целесъобразно да се определи позицията на Съюза относно 

актуализирането на приложение XXI към споразумението, което да бъде прието 

от Комитета за асоцииране в състав „Търговия“. 

(12) В член 152, параграф 1 от споразумението се предвижда, че Украйна представя 

на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“ подробна пътна карта за 

прилагането на законодателството относно обществените поръчки с графици и 

основни етапи, в която са включени всички реформи с оглед на законодателното 

сближаване и изграждането на институционален капацитет. Тази пътна карта 

трябва да е съобразена с етапите и графиците, установени в приложение XXI-A 

към споразумението.  

(13) В член 152, параграф 3 се уточнява, че е необходимо положително становище от 

Комитета за асоцииране в състав „Търговия“, за да може подробната пътна карта 

да се превърне в референтен документ за процеса на прилагане, т.е. за 

законодателното сближаване на съответното законодателство в областта на 

обществените поръчки с достиженията на правото на Съюза.  

(14) Поради това е целесъобразно да се определи позицията на Съюза за 

положително становище относно подробната пътна карта, което да бъде прието 

от Комитета за асоцииране в състав „Търговия“,  

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:  

Член 1 

1. Позицията на Европейския съюз в рамките на Комитета за асоцииране в състав 

„Търговия“, създаден по силата на член 465 от Споразумението за асоцииране 

между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните 

държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна 

(„споразумението“), във връзка с изменението на приложение XXI към него, се 

определя в проекта на решение на посочения комитет, приложен към 

настоящото решение. 
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2. Представителите на Съюза в Комитета за асоцииране в състав „Търговия“ 

могат да одобрят незначителни промени в проекта на решение, без да е 

необходимо допълнително решение на Съвета.  

Член 2 

Позицията на Съюза в рамките на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“, 

създаден по силата на член 465 от споразумението, за положително становище по 

отношение на подробната пътна карта, се определя в проекта на решение на посочения 

комитет, посочен в член 1, параграф 1 по-горе. 

Член 3 

Решенията на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“ се публикуват в Официален 

вестник на Европейския съюз след приемането им. 

Член 4 

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му. 

Съставено в Брюксел на  година. 

 За Съвета 

 Председател 
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