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КРАТКА ОБОСНОВКА

Земеделските стопани в Европейския съюз са най-слабата брънка в хранителната 
верига поради своята слаба позиция при преговорите. През последните години чрез 
общата селскостопанска политика (ОСП) бяха въведени някои нови разпоредби за 
подобряване на тяхната позиция на пазара, като чрез организации на производителите 
се насърчава по-голяма концентрация на предлагането.  

Въпреки че е налице политическа промяна в положителна насока, все още има какво да 
се подобри в законодателството и още много остава да се направи, за да се постигне 
оптимален баланс между различните участници. Високата степен на фрагментираност 
при предлагането на селскостопански и хранителни продукти, фактът, че 
инструментите за подкрепа по линия на ОСП прилагат пазарно ориентиран подход, и 
нарастващата нестабилност на цените са фактори, поради които гарантирането на 
условия на равнопоставеност между доставчиците и купувачите е от решаващо 
значение.  

Важно е да се подчертае, че за земеделските стопани нелоялните практики могат да 
доведат до икономически загуби, унищожаващи ползите за тези стопани от субсидиите 
по ОСП, които все повече зависят от устойчивостта на околната среда. Съществуват 
множество видове нелоялни практики, но някои от тях, като продажбите на загуба, се 
срещат много често, а жертвите нямат, поради правни пропуски и несигурност, големи 
възможности за предприемане на действия в тази връзка.

Време е Европейският съюз да реагира в това отношение и да се опита да създаде 
правна уредба, която би спомогнала за постигане на по-добро равновесие в 
хранителната верига. Нелоялните практики са в ущърб на рентабилността на много 
селскостопански предприятия в Европейския съюз и държавите членки не могат просто 
да си затварят очите пред това положение. Т. нар. „инициатива за веригата на 
доставки“, приета преди няколко години, въведе положителен набор от принципи на 
добри практики, но, за съжаление, не е достатъчна за провеждане на ефективна борба с 
нелоялните практики, доколкото тя не е съпътствана от санкции за неспазване на 
правилата и не съществува възможност за внасяне на поверителни жалби.

Трябва да поздравим Европейската комисия затова, че предприе първата стъпка чрез 
въвеждането на законодателство на ЕС в тази област и предлагането на минимални 
разпоредби за всички държави членки. Независимо от това, предложението следва да 
бъде усъвършенствано в някои аспекти, за да се избегне превръщането му в 
политически жест без последици.  

На първо място е много важно правният текст на ЕС да не води до намаляване на вече 
постигнатия напредък в някои държави членки за справяне с нелоялните практики. От 
ключово значение за докладчика е да се позволи на националните администрации да 
надхвърлят минималните изисквания, установени в директивата. Някои държави са 
въвели разпоредби, които значително са подобрили отношенията между всички 
участници във веригата за създаване на стойност.

Що се отнася до обхвата на предложението, той е твърде ограничителен, тъй като 
включва само непочтени практики на големи купувачи спрямо малки и средни 
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предприятия доставчици. Докладчикът е на мнение, че правната закрила на ЕС следва 
да бъде разширена, за да обхване целия спектър от несправедливи ситуации.

Текстът на Комисията не разглежда продажбите под себестойността, а именно това е 
основният предмет на жалбите на земеделските стопани във връзка с някои 
непредвидими практики на продажба на намалени цени на бързо развалящи се 
продукти, които се прилагат от големите купувачи като действия за привличане на 
клиенти.

Докладчикът категорично счита, че без писмени договори законодателството на ЕС 
никога няма да бъде ефективно. Въпреки че законодателството относно ОСП все още 
не предвижда задължителни писмени договори на равнището на ЕС, новата директива 
следва да отразява поне известния напредък, постигнат в рамките на общата 
организация на селскостопанските пазари, който позволява на държавите членки да 
направят писмените договори задължителни на своя територия. Докладчикът насърчава 
всички държави членки да въведат задължителни договори, следвайки примера на 
някои държави като Испания.  

За да се гарантират еднакви условия на конкуренция в целия Европейски съюз, 
държавите членки следва да имат еднакви критерии за изчисляване на санкциите за 
нелоялни практики, без да се накърняват националните правомощия. Докладчикът 
предлага формулировка, която е подобна на тези, които вече съществуват в 
действащите законодателни текстове на ЕС.   

Прозрачността на пазара е също така важен елемент, който следва да се има предвид в 
законодателството на ЕС, когато става въпрос за нелоялни търговски практики. Като 
следва примера на някои вече приети национални разпоредби, докладчикът предлага 
всички държави членки да създадат национални центрове за наблюдение на 
агрохранителната верига, които да следят пазарните цени и да откриват нередности. 
Подобен инструмент би бил много полезен за оценка на прилагането на 
законодателството с оглед на бъдещи преразглеждания и за обмен на национални 
данни.

Възможността за защита на анонимността на производител, който подава жалба, е 
ключов елемент от предложението на Комисията, което ще позволи жалбите да се 
подават, без да е налице факторът „страх“. Докладчикът желае да допълни текста на 
Комисията, така че правото на анонимност да се придобива автоматично.

Наред с други целесъобразни изменения към предложението на Комисията, 
докладчикът също така би искал да подчертае необходимостта от включване в обхвата 
на директивата на купувачи, установени в трети държави, които купуват продукти от 
ЕС, предназначени за продажба на пазарите на държавите членки. Целта е да се 
предотвратят ситуации, в които купувачите избягват прилагането на разпоредбите на 
ЕС, като просто преместват своето място на установяване извън ЕС. 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по земеделие и развитие на селските райони да вземе предвид 
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следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В различните етапи на 
производство, преработка, предлагане 
на пазара, разпространение и продажба 
на дребно на хранителни продукти във 
веригата за доставка на храни
участват различни субекти. Тя 
несъмнено е най-важният път, по който 
хранителните продукти стигат от 
стопанството до трапезата. 
Субектите по веригата извършват 
търговия с хранителни продукти —
първични селскостопански продукти, в 
т.ч. продукти от риболов и аквакултури, 
изброени за употреба като храна в 
приложение I към Договора, и други 
хранителни продукти, които не са 
изброени в посоченото приложение, но 
са преработени от селскостопански 
продукти за употреба като храна.

(3) В различните етапи на 
производство, преработка, предлагане 
на пазара, разпространение и продажба 
на дребно на селскостопански или
хранителни продукти в 
агрохранителната верига участват 
различни субекти. Тя несъмнено е най-
важният път за доставка на продукти. 
Субектите по веригата извършват 
търговия със селскостопански и
хранителни продукти – първични 
селскостопански продукти, в т.ч. 
продукти от риболов и аквакултури, 
изброени за употреба като храна в 
приложение I към Договора, други 
хранителни продукти, които не са 
изброени в посоченото приложение, но 
са преработени от селскостопански 
продукти за употреба като храна и 
селскостопански продукти. 

(Промяната от „верига за доставка на 
храни“ на „агрохранителна верига“ се 
прилага по отношение на целия текст. 
Приемането ù ще наложи съответните 
промени в целия текст.)

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В различните етапи по веригата 
за доставка на храни участват 
различни по брой и големина субекти. 
Различната им позиция за договаряне 
произтича от различната им 
концентрация и може да създаде 

(5) В различните етапи по 
агрохранителната верига участват 
различни по брой и големина субекти. 
Различната им позиция за договаряне 
произтича от различната им 
концентрация и може да създаде 
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условия за непочтено използване на 
позиции посредством нелоялни 
търговски практики. Нелоялните 
търговски практики ощетяват особено 
силно малките и средните предприятия 
във веригата за доставка на храни. 
Голямата част от земеделските 
производители, доставящи първични 
селскостопански продукти, имат 
малки и средни стопанства.

условия за непочтено използване на 
позиции посредством нелоялни 
търговски практики. Нелоялните 
търговски практики ощетяват особено 
силно малките и средните предприятия 
и дружествата със средна пазарна 
капитализация в агрохранителната 
верига както в Съюза, така и извън 
него. Въпреки това всички субекти, 
независимо от тяхното 
икономическо измерение, са уязвими 
по отношение на нелоялните 
търговски практики.

Обосновка

За първата част на изменението: вж. обосновката на изменение 7. Втората част 
подготвя почвата за разширяване на обхвата с оглед включване на всички субекти, 
независимо от икономическото им измерение. Дребните производители на храни и 
работниците в развиващите се страни страдат пряко или непряко от нелоялните 
търговски практики, налагани от най-мощните участници във веригата за доставки 
на храни.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Голямата част от 
земеделските производители, 
доставящи първични селскостопански 
продукти, имат малки и средни 
стопанства. При все това 
ограниченият набор от критерии, 
който се използва за определяне на 
малките и средните предприятия, 
често се надвишава при
селскостопанското производство, 
например когато се използват сезонни 
работници. Поради това е 
целесъобразно обхватът на 
настоящата директива да бъде 
разширен, така че да включва и 
дружествата със средна пазарна 
капитализация. Дружествата със 
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средна пазарна капитализация са 
предприятия или организации на 
производители, кооперации или 
сдружения на организации на 
производители, които имат средно 
голяма структура и са с високо 
съотношение на капиталова 
адекватност, с численост на 
персонала до 3 000 служители. Освен 
това дружествата със средна пазарна 
капитализация могат да бъдат 
семейни предприятия. Малките и 
средните предприятия и 
дружествата със средна пазарна 
капитализация имат слаба пазарна 
мощ в сравнение с големите 
участници във веригата за доставки 
на селскостопански или хранителни 
продукти.

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Следва да бъде въведен 
минимален стандарт на Съюза за защита 
срещу някои очевидно нелоялни 
търговски практики с цел да се намали 
тяхното разпространение и да се 
подпомогне осигуряването на достоен 
стандарт на живот за земеделските 
производители. Това следва да бъде от 
полза за всички земеделски 
производители и физически или 
юридически лица, доставящи 
хранителни продукти (в т.ч. за 
организациите на производителите и за 
сдруженията на организации на 
производителите), при условие че 
лицата отговарят на изискванията 
съгласно определението за микро-, 
малки и средни предприятия в 
приложението към Препоръка 
2003/361/ЕО на Комисията12. 
Доставчиците, които са микро-, 

(7) Следва да бъде въведен 
минимален стандарт на Съюза за защита 
срещу някои очевидно нелоялни 
търговски практики с цел да се намали 
тяхното разпространение и да се 
подпомогне осигуряването на достоен 
стандарт на живот за земеделските 
производители. Това следва да бъде от 
полза за всички земеделски 
производители и физически или 
юридически лица, доставящи 
хранителни продукти (в т.ч. за 
организациите на производителите и за 
сдруженията на организации на 
производителите). Тъй като 
финансовият натиск от нелоялни 
търговски практики върху 
предприятията често се предава по 
веригата и достига до земеделските 
производители, правилата относно 
такива практики следва да защитават 
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малки и средни предприятия, са 
особено уязвими за нелоялни 
търговски практики и в най-малка 
степен съумяват да ги преодолеят без 
неблагоприятни последици за 
икономическото си бъдеще. Тъй като 
финансовият натиск от нелоялни 
търговски практики върху малките и 
средните предприятия често се 
предава по веригата и достига до 
земеделските производители, правилата 
относно такива практики следва да 
защитават също така малките и 
средните междинни доставчици на 
етапите надолу по веригата след 
първичното производство. При 
осигуряването на защита за междинните 
доставчици следва също така да се 
избегнат нежелани последици (най-вече 
необосновано повишаване на цените), 
произтичащи от отклоняване на 
търговията от земеделските 
производители и техните сдружения, 
произвеждащи преработени продукти, 
към незащитени доставчици.

също така междинните доставчици на 
етапите надолу по веригата след 
първичното производство. При 
осигуряването на защита за междинните 
доставчици следва също така да се 
избегнат нежелани последици (най-вече 
необосновано повишаване на цените), 
произтичащи от отклоняване на 
търговията от земеделските 
производители и техните сдружения, 
произвеждащи преработени продукти, 
към незащитени доставчици.

__________________

12 OВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36.

Обосновка

Това изменение подготвя почвата за разширяване на обхвата с оглед включване на 
всички субекти, независимо от икономическото им измерение.

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) С цел да се избегнат нежелани 
последици и нарушения, произтичащи 
от осигурената защита за доставчиците 
в Съюза, установените извън Съюза 
доставчици следва да могат да се 
позовават на минималния стандарт на 

(8) С цел да се избегнат нежелани 
последици и нарушения, произтичащи 
от осигурената защита за доставчиците 
в Съюза, установените извън Съюза 
доставчици следва да могат да се 
позовават на минималния стандарт на 
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Съюза, когато продават хранителни 
продукти на купувачи, установени в 
Съюза.

Съюза, когато продават хранителни 
продукти на купувачи, установени в 
Съюза. Освен това политиката на 
Съюза трябва да бъде съгласувана с 
ангажиментите на Съюза в рамките 
на целите за устойчиво развитие.

Обосновка

Намаляващият дял на приходите, които достигат до дребните производители на 
храни и работниците в развиващите се страни, както и условията на труд, с които 
те се сблъскват в резултат на нелоялни търговски практики, подрива политиката на 
Съюза за развитие и нейните цели в рамките на Програмата до 2030 г. за устойчиво 
развитие.

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Съответните правила за
търговско поведение следва да се 
прилагат от по-големите субекти във 
веригата за доставка на храни, т.е. 
от субекти, които не са малки и 
средни предприятия, тъй като 
обикновено при търговия с малки и 
средни доставчици тяхната позиция 
за договаряне е сравнително по-силна.

(9) Съответните правила следва да 
се прилагат от всички субекти в 
агрохранителната верига.

Обосновка

Това изменение подготвя почвата за разширяване на обхвата с оглед включване на 
всички субекти, независимо от икономическото им измерение.

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Тъй като повечето държави 
членки вече са въвели правила на 

(10) Тъй като повечето държави 
членки вече са въвели правила на 
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национално равнище относно 
нелоялните търговски практики, 
въпреки съществуващите между тях 
различия като инструмент за 
въвеждането на минимален стандарт на 
защита съгласно правото на Съюза е 
целесъобразно да се използва 
директива. Това следва да даде 
възможност на държавите членки да 
включат съответните правила в 
националния си правен ред по начин, 
който осигурява съгласуван режим. Не 
следва да се изключва възможността 
държавите членки да приемат и 
прилагат на територията си по-строго 
национално законодателство за защита 
на малките и средните доставчици и 
на купувачите срещу нелоялни 
търговски практики в отношенията 
между стопанските субекти във 
веригата за доставка на храни при 
спазване на приложимите ограничения 
съгласно правото на Съюза във връзка с 
функционирането на вътрешния пазар.

национално равнище относно 
нелоялните търговски практики, 
въпреки съществуващите между тях 
различия като инструмент за 
въвеждането на минимален стандарт на 
защита съгласно правото на Съюза е 
целесъобразно да се използва 
директива. Това следва да даде 
възможност на държавите членки да 
включат съответните правила в 
националния си правен ред по начин, 
който осигурява съгласуван режим. Не 
следва да се изключва възможността 
държавите членки да приемат и 
прилагат на територията си по-строго 
национално законодателство за защита 
на всички доставчици и купувачи, 
независимо от икономическото им 
измерение, срещу нелоялни търговски 
практики в отношенията между 
стопанските субекти в 
агрохранителната верига при спазване 
на приложимите ограничения съгласно 
правото на Съюза във връзка с 
функционирането на вътрешния пазар.

Обосновка

Това изменение подготвя почвата за разширяване на обхвата с оглед включване на 
всички субекти, независимо от икономическото им измерение.

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Тъй като нелоялни търговски 
практики може да възникнат на всеки 
етап от продажбата на хранителния 
продукт, т.е. преди, по време на и след 
сделката за продажба, държавите членки 
следва да направят необходимото, така 
че разпоредбите на настоящата 
директива да се прилагат за такива 
практики независимо от момента на 

(11) Тъй като нелоялни търговски 
практики може да възникнат на всеки 
етап от продажбата на 
селскостопанския или хранителния 
продукт, т.е. преди, по време на и след 
сделката за продажба, или във връзка с 
предоставянето на услуги от купувача 
на доставчика, които са свързани с 
процеса на продажба, държавите 
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възникването им. членки следва да направят 
необходимото, така че разпоредбите на 
настоящата директива да се прилагат за 
такива практики независимо от момента 
на възникването им.

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) При вземането на решение дали 
отделна търговска практика се счита за 
нелоялна, е важно да се намали рискът 
това да ограничи използването на 
почтени, повишаващи ефикасността 
споразумения, договорени между 
страните. С оглед на това е 
целесъобразно да се прави 
разграничение между практики, 
предвидени с ясни и недвусмислени 
условия в договорите за доставка между 
страните, и практики, които възникват, 
след като започне изпълнението на 
сделката, и не са били договорени 
предварително с ясни и недвусмислени 
условия, така че да бъдат забранени 
само едностранни промени с обратна 
сила в съответните условия на договора 
за доставка. Поради самото си естество 
обаче определени търговски практики 
се считат за нелоялни и свободата на 
договаряне на страните да се отклонят 
от тях не следва да се прилага.

(12) При вземането на решение дали 
отделна търговска практика се счита за 
нелоялна, е важно да се намали рискът 
това да ограничи използването на 
почтени, повишаващи ефикасността 
споразумения, договорени между 
страните. С оглед на това е 
целесъобразно да се прави 
разграничение между практики, 
предвидени с ясни и недвусмислени 
условия в договорите за доставка между 
страните, и практики, които възникват, 
след като започне изпълнението на 
сделката, и не са били договорени 
предварително с ясни и недвусмислени 
условия, така че да бъдат забранени 
само едностранни промени с обратна 
сила в съответните условия на договора 
за доставка. Поради самото си естество 
обаче определени търговски практики 
се считат за нелоялни и свободата на 
договаряне на страните да се отклонят 
от тях не следва да се прилага. Освен 
това спрямо доставчиците не следва 
да бъде упражнявана принуда при 
сключване на договор за доставка.

Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 13
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) С цел да се осигури ефикасно 
прилагане на забраните, установени с 
настоящата директива, държавите 
членки следва да определят орган, на 
когото е възложено да следи за тяхното 
прилагане. Съответният орган следва да 
може да действа по своя собствена 
инициатива или въз основа на жалби от 
страните, засегнати от нелоялни 
търговски практики във веригата за 
доставка на храни. Ако поради страх 
от ответни действия 
жалбоподателят поиска 
самоличността му да остане 
поверителна, прилагащите органи на 
държавите членки следва да уважат 
искането.

(13) С цел да се осигури ефикасно 
прилагане на забраните, установени с 
настоящата директива, държавите 
членки следва да определят орган, на 
когото е възложено да следи за тяхното 
прилагане. Съответният орган следва да 
може да действа по своя собствена 
инициатива или въз основа на жалби от 
страните, засегнати от нелоялни 
търговски практики в 
агрохранителната верига. Когато 
бъде внесена жалба, прилагащият 
орган на държавите членки следва да 
гарантира, че самоличността на 
жалбоподателя остава анонимна.

Обосновка

Настоящото изменение гарантира анонимност на жалбите.

Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) С цел да се осигури ефикасно 
прилагане на забраната за нелоялни 
търговски практики определените 
прилагащи органи следва да 
разполагат с всички необходими 
ресурси, персонал и експертен опит.

Изменение 12

Предложение за директива
Съображение 14
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Жалби, подадени от организации 
на производителите или сдружения на 
такива организации, може да служат за 
защита на самоличността на отделни 
членове на организацията, които са 
малки или средни доставчици и които 
смятат, че спрямо тях се прилагат 
нелоялни търговски практики. С оглед 
на това прилагащите органи на 
държавите членки следва да могат да 
получават жалби от такива организации 
и да предприемат действия по тях, без 
това да накърнява защитата на 
процесуалните права на ответната 
страна.

(14) Жалби, подадени от организации 
на производителите или доставчиците
или сдружения на такива организации, 
може да служат за защита на 
самоличността на отделни членове на 
организацията или на семейни 
стопанства, които са малки или средни 
доставчици и които смятат, че спрямо 
тях се прилагат нелоялни търговски 
практики. С оглед на това прилагащите 
органи на държавите членки следва да 
могат да получават жалби от такива 
организации и да предприемат действия 
по тях, без това да накърнява защитата 
на процесуалните права на ответната 
страна.

Изменение 13

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Прилагащите органи на 
държавите членки следва да разполагат 
с необходимите правомощия, които им 
дават възможност ефикасно да събират 
фактологична информация, като 
изискват съответната информация. 
Когато е приложимо, те следва да 
имат правомощието да разпоредят 
прекратяване на забранената 
практика. Тъй като въвеждането на 
възпиращи мерки, като 
правомощието да се налагат санкции и 
да се публикуват резултатите от 
разследвания, може да насърчи
промяна в поведението и намиране на 
досъдебно решение между страните, 
това следва да залегне в правомощията 
на прилагащите органи. Комисията и 
прилагащите органи на държавите 
членки следва тясно да си сътрудничат, 
за да гарантират общ подход при 

(15) Прилагащите органи на 
държавите членки следва да разполагат 
с необходимите правомощия, които им 
дават възможност ефикасно да събират 
фактологична информация, като 
изискват съответната информация. За 
ефективното прилагане на 
настоящата директива прилагащите 
органи следва да имат правомощието да 
забраняват нелоялни търговски 
практики, да налагат глоби и санкции и 
да публикуват резултатите от 
разследванията си. Тези правомощия 
могат да служат като възпираща 
мярка и да насърчат промяна в 
поведението и намиране на досъдебно 
решение между страните, поради което
следва да залегнат в правомощията на 
прилагащите органи. Прилагащите 
органи следва да вземат предвид 
повторните нарушения на 
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прилагането на правилата, установени с 
настоящата директива. По-конкретно 
прилагащите органи следва да си 
оказват взаимопомощ, например чрез 
обмен на информация и съдействие при 
трансгранични разследвания.

настоящата директива. Комисията и 
прилагащите органи на държавите 
членки следва тясно да си сътрудничат, 
за да гарантират общ подход при 
прилагането на правилата, установени с 
настоящата директива, по-специално по 
отношение на глобите и санкциите. 
По-конкретно прилагащите органи 
следва да си оказват взаимопомощ, 
например чрез обмен на информация и 
съдействие при трансгранични 
разследвания.

Изменение 14

Предложение за директива
Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Прилагащите органи следва да 
прилагат възпиращи и 
пропорционални санкции по 
отношение на субектите, които 
нарушават правилата, предвидени в 
настоящата директива. 
Многократните нарушения на 
правилата от страна на търговски 
субект следва  да бъдат взети под 
внимание при определянето на 
санкцията.

Изменение 15

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) В интерес на ефективното 
прилагане на политиката относно 
нелоялните търговски практики в 
отношенията между стопанските 
субекти по веригата за доставка на 
храни Комисията следва да направи 
преглед на прилагането на настоящата 
директива и да представи доклад до 

(19) В интерес на ефективното 
прилагане на политиката относно 
нелоялните търговски практики в 
отношенията между стопанските 
субекти по веригата за доставка на 
храни Комисията следва да направи 
преглед на прилагането на настоящата 
директива и да представи доклад до 
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Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите. При 
прегледа следва да се обърне особено 
внимание на това дали — наред със 
защитата на малките и средните 
доставчици — в бъдеще би било 
оправдано да се осигури защита също 
така за малките и средните купувачи на 
хранителни продукти по веригата на 
доставки,

Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите. При 
прегледа следва да се обърне особено 
внимание на евентуално разширяване 
на списъка на нелоялните търговски 
практики, заложен в настоящата 
директива, и на това дали – наред със 
защитата на малките и средните 
доставчици – в бъдеще би било 
оправдано да се осигури защита също 
така за малките и средните купувачи на 
хранителни продукти по веригата на 
доставки,

Изменение 16

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящата директива се прилага 
по отношение на определени нелоялни 
търговски практики, свързани с 
продажбата на хранителни продукти от 
доставчици — малки и средни 
предприятия, на купувач, който не е 
малко или средно предприятие.

2. Настоящата директива се прилага 
по отношение на определени нелоялни 
търговски практики, свързани с 
продажбата на хранителни продукти от 
доставчици на купувач.

Обосновка

От съществено значение е директивата да обхваща всички субекти във веригата на 
доставки на храни, за да се предотврати преминаването на НТП по веригата на 
доставки и прехвърлянето на дейността с цел заобикаляне на правилата за забрана на 
НТП. Промяната от „малки и средни предприятия“ на „всички предприятия“ следва 
да се прилага в целия текст.

Изменение 17

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „купувач“ означава всяко а) „купувач“ означава всяко 
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установено в Съюза физическо или 
юридическо лице, което купува 
хранителни продукти с търговска цел. 
Понятието „купувач“ може да 
включва група от такива физически и 
юридически лица;

физическо или юридическо лице, 
независимо от неговото място на 
установяване, което купува 
селскостопански и хранителни 
продукти с търговска цел, за 
преработка, разпространение или 
търговия на дребно, и/или предоставя 
услуги, свързани с тези продукти, в 
Съюза; понятието „купувач“ може да 
включва група от такива физически и 
юридически лица; 

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да включи в обхвата на директивата онези 
субекти, които, въпреки че са установени извън ЕС, купуват и продават продукти на 
пазара на ЕС. Това би предотвратило възможността купувач да избегне включване в 
обхвата на директивата, като просто премести своето място на установяване извън 
ЕС.

Изменение 18

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „доставчик“ означава всеки 
земеделски производител или всяко 
физическо или юридическо лице 
независимо от мястото им на 
установяване, които продават 
хранителни продукти. Понятието
„доставчик“ може да включва група от 
такива земеделски производители или 
физически и юридически лица, в т.ч. 
организации на производители и
сдружения на организации на 
производители;

б) „доставчик“ означава всеки 
земеделски производител, 
преработвател на храни или всяко 
физическо или юридическо лице, 
установено в Съюза, които продават 
хранителни продукти. понятието
„доставчик“ може да включва група от 
такива земеделски производители или 
физически и юридически лица, в т.ч. 
организации на производители,
сдружения на организации на 
производители или земеделски 
кооперации;

Обосновка

Само доставчици, установени в ЕС, следва да бъдат защитени от държавите членки, 
тъй като европейските доставчици не са обект на равно третиране в трети 
държави. Кооперациите имат собствена правна идентичност и следва да бъдат 
обхванати от този член.
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Изменение 19

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „малко и средно предприятие“ 
означава предприятие по смисъла на 
определението за микро-, малки и 
средни предприятия в приложението 
към Препоръка 2003/361/ЕО на 
Комисията14;

заличава се

__________________

14 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).

Обосновка

В съответствие с измененията, които разширяват обхвата на директивата, не е 
необходимо да се определя какво представлява МСП.

Изменение 20

Предложение за директива
Член 2 — параграф 1 — буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) „икономическа зависимост“ 
означава отношение, при което 
купувачът генерира най-малко 30% от 
оборота на доставчика;

Изменение 21

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

г) „хранителни продукти“ означава 
продуктите, изброени в приложение I 
към Договора и предназначени за 
употреба като храна, както и продукти, 
които не са изброени в посоченото 
приложение, но са преработени от 
изброените в него продукти за употреба 
като храна;

г) „селскостопански или
хранителни продукти“ означава 
продуктите, изброени в приложение I 
към Договора и предназначени за 
употреба като храна, продукти, които не 
са изброени в посоченото приложение, 
но са преработени от изброените в него 
продукти за употреба като храна и 
селскостопански продукти;

Изменение 22

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „нетрайни хранителни продукти“ 
означава хранителни продукти, които 
стават негодни за консумация от 
човека, ако не бъдат съхранени, 
обработени, пакетирани или 
консервирани по друг начин, за да не 
станат негодни за употреба.

д) „нетрайни хранителни продукти“ 
означава селскостопански и
хранителни продукти, които по своето 
естество са подходящи за пускане на 
пазара и консумация за период до 
тридесет дни или които изискват 
регулирана температура или условия 
на опаковане за съхранение и/или 
търгуване и/или транспортиране;

Обосновка

Целта на това изменение е да предостави пояснения.

Изменение 23

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) „трайни продукти“ означава 
продукти, различни от нетрайните 
хранителни продукти.
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Изменение 24

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква д б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) „нелоялна търговска 
практика“ означава всяка практика, 
която се отклонява от доброто 
търговско поведение, намира се в 
разрез с принципите за 
добросъвестност и почтеност при 
сключването на сделки и бива 
едностранно наложена от единия на 
другия търговски партньор.

Обосновка

От съществено значение е да се въведе определение за нелоялни търговски практики и 
обща забрана на тези практики, за да не се позволи на мощни участници във веригата 
на доставки да създадат нови форми на нелоялни търговски практики с цел 
заобикаляне на директивата .

Изменение 25

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки правят 
необходимото за забрана на следните 
търговски практики:

1. Държавите членки правят 
необходимото за забрана поне на 
следните нелоялни търговски практики:

Изменение 26

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква а – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) плащане от купувач на доставчик 
за нетрайни хранителни продукти на по-
късната от двете дати — повече от 30 
календарни дни след датата, на която 

а) плащане от купувач на доставчик 
за нетрайни селскостопански или
хранителни продукти на по-късната от 
двете дати – повече от 30 календарни 
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купувачът е получил фактурата на 
доставчика, или повече от 30 
календарни дни след датата, на която са 
доставени нетрайните хранителни 
продукти. Забраната не засяга:

дни след датата, на която купувачът е 
получил фактурата на доставчика, или 
повече от 30 календарни дни след 
датата, на която са доставени 
нетрайните селскостопански или
хранителни продукти. Забраната не 
засяга:

Изменение 27

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) плащане от купувач на 
доставчик за трайни хранителни 
продукти на по-късната от двете 
дати – повече от 60 календарни дни 
след датата, на която купувачът е 
получил фактурата на доставчика, 
или повече от 60 календарни дни след 
датата, на която са доставени 
нетрайните хранителни продукти. 
Забраната не засяга:

– последиците при забава на 
плащания, нито средствата за правна 
защита при забава на плащане 
съгласно Директива 2011/7/ЕС;

– възможността купувачът и 
доставчикът да договорят клауза за 
споделяне на стойността по смисъла 
на член 172 от Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013.

Обосновка

Това изменение разширява обхвата на директивата, така че да обхване трайните 
продукти, без да се засяга Директива 2011/7/ЕС относно забавените плащания и 
клаузата за „споделяне на стойността“, въведена с Регламента за общата 
организация на селскостопанските пазари.

Изменение 28

Предложение за директива
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Член 3 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) отказ от купувача на поръчки за 
нетрайни хранителни продукти с 
толкова кратко предизвестие, че не 
може основателно да се очаква 
доставчикът да намери друг начин за 
търговска реализация или за употреба 
на продуктите;

б) отказ от купувача на поръчки за 
нетрайни селскостопански или
хранителни продукти с толкова кратко 
предизвестие, че не може основателно 
да се очаква доставчикът да намери друг 
начин за търговска реализация или за 
употреба на продуктите;

Изменение 29

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) едностранна промяна от 
купувача с обратно действие на 
условията на договора за доставка 
относно честотата, времето или обема 
на доставката или предоставянето, 
стандартите за качество или цените на 
хранителните продукти;

в) едностранна промяна от 
купувача с обратно действие на 
условията на договора за доставка 
относно честотата, времето или обема 
на доставката или предоставянето, 
стандартите за качество или цените на 
селскостопанските и хранителните 
продукти или условията на плащане;

Изменение 30

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) продаване на селскостопански или 
хранителни продукти от страна на 
купувача на цени, по-ниски от 
себестойността;

Обосновка

Това е най-честото оплакване от страна на селскостопанския сектор и следва да 
бъде обхванато от настоящата директива.
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Изменение 31

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) плащане от доставчика на 
разходите, свързани с похабяване на 
хранителните продукти, което е 
настъпило в помещенията на купувача и 
не се дължи на небрежност или вина на 
доставчика.

г) плащане от доставчика на 
разходите, свързани с похабяване на 
селскостопанските или хранителните 
продукти, което е настъпило в 
помещенията на купувача и не се дължи 
на небрежност или вина на доставчика.

Изменение 32

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) едностранно прекратяване от 
купувача на договора за доставка;

Изменение 33

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква г б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) купувачът информира доставчика 
за всяко диференцирано третиране, 
което купувачът предоставя или 
възнамерява да предостави във връзка 
с конкурентни марки, притежавани 
или управлявани от него. 
Диференцираното третиране 
включва най-малко всякакви 
конкретни мерки или поведение от 
страна на купувача, свързано със 
следното: а) включване в 
продуктовата гама, б) търговска 
площ и в) търговски маржове;
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Обосновка

Тази НТП се основава на член 6 от предложението за регламент относно онлайн 
посредниците. Както беше обяснено по-горе, лоялната конкуренция между 
независимите марки и собствените марки на търговците на дребно е от решаващо 
значение за насърчаване на иновациите и на конкуренцията относно постиженията. 
Ако вертикално интегрираните търговци на дребно предоставят търговски 
предимства на своите собствени марки, доставчиците на независими марки следва 
поне да са наясно с тяхното съществуване и обхват, за да адаптират своите 
конкурентни стратегии при тези нееднакви условия на конкуренция.

Изменение 34

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква г в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гв) намаляване от страна на 
купувача по непрозрачен начин на 
количеството и/или стойността на 
селскостопанските или 
хранителните продукти със 
стандартно качество;

Изменение 35

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква г г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гг) заплаха от страна на купувача 
да използва, или той директно 
предприема ответни търговски мерки 
срещу доставчика, ако последният 
упражнява своите договорни и 
законови права, включително 
подаване на жалби и сътрудничество 
с националните прилагащи органи;

Обосновка

Тази НТП е необходима, за да се защитят доставчиците от ответни търговски 
мерки (напр. частично намаляване на поръчаните количества или прекратяване на 
договора за доставка), когато предприемат правни действия за упражняване на 
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договорните си права и на правата, защитени с настоящата директива.

Изменение 36

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква г д (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гд) налагане от купувача на 
условие търговското сътрудничество 
и сключването на споразумение за 
доставка да зависи от компенсация 
със стоки и услуги;

Изменение 37

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква г е (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ге) купувачът изисква от 
доставчиците да понесат 
финансовите разходи, свързани с 
неточното прогнозиране, 
предоставено от купувача;

Изменение 38

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква г ж (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гж) намаляване от страна на 
купувача частично или изцяло на 
покупките по съществуващи договори 
с цел налагане на изменение на 
съществуващ договор или договаряне 
на нов договор;

Обосновка

Тази НТП е въз основа на Зелената книга на Комисията относно нелоялните 
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търговски практики по веригата за доставки на хранителни и нехранителни стоки 
между стопански субекти в Европа (раздел 5.6) и инициативата за веригата на 
доставки (ИВД). Често купувачите дори не трябва да прекратят споразумението за 
доставка, за да получат несправедливи предимства – достатъчно е да намалят 
количеството на уговорените количества.

Изменение 39

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква г з (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гз) предприемане от страна на 
купувача на дейности за комуникация 
или популяризиране, както и 
търговски политики, които 
увреждат репутацията на 
продуктите с географско указание 
съгласно Регламент (ЕС) 
№ 1151/20121a, Регламент (ЕО) 
№ 110/20081б или Регламент (ЕС) 
№ 251/20141в или за които съществува 
риск, че могат да увредят тази 
репутация.

__________________

1a Регламент (ЕС) № 1151/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 21 ноември 2012 г. относно 
схемите за качество на 
селскостопанските продукти и храни 
(OВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1).

1б Регламент (ЕО) № 110/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 15 януари 2008 г. относно 
определението, описанието, 
представянето, етикетирането и 
защитата на географските указания 
на спиртните напитки и за отмяна 
на Регламент (ЕИО) № 1576/89 на 
Съвета (ОВ L 39, 13.2.2008 г., стр. 16).

1в Регламент (ЕС) № 251/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 26 февруари 2014 г. за определяне, 
описание, представяне, етикетиране 
и правна закрила на географските 
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указания на ароматизирани лозаро-
винарски продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 1601/91 на 
Съвета (ОВ L 84, 20.3.2014 г., стр. 14).

Обосновка

Географските указания често се подлагат на широк кръг от практики, които водят 
до увреждане на репутацията им, като например продажби под себестойността, 
търгове, в които печели най-ниската предлагана цена, необмислени промоции и др.

Изменение 40

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква г и (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ги) предоставяне от купувача на 
непопълнен запис на заповед за 
прехвърлените суровини, а 
доставчикът не е задължен да издаде 
застраховка за прехвърлените, но все 
още неплатени селскостопански или 
хранителни продукти;

Изменение 41

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква г й (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гй) таксуване от страна на 
купувача за включването на 
селскостопанските или 
хранителните продукти на 
доставчика;

Изменение 42

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква г к (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

гк) връщане от купувача на 
доставените, но непродадени 
продукти, таксуване за изхвърлянето 
на такива продукти, таксуване на 
доставчика за неизползвани продукти 
с изтекъл срок на годност – освен в 
случай на продукти, доставени първо 
на търговеца – както и за продукти, 
които доставчикът специално е 
изискал да бъдат продадени и за 
които доставчикът е бил предупреден 
в писмена форма от търговеца, че 
срокът им на годност може да изтече 
поради слаб оборот;

Изменение 43

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква г л (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гл) таксуване от купувача за 
доставката на селскостопанските 
или хранителните продукти извън 
договорения пункт за доставка;

Изменение 44

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква г м (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гм) таксуване от купувача на 
доставчика за съхранението и 
обработването след доставка на 
селскостопанските или 
хранителните продукти;

Изменение 45

Предложение за директива
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Член 3 – параграф 1 – буква г н (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гн) начисляване от купувача на 
такса за намален оборот, продажби 
или марж на доставчика поради по-
слаби продажби на даден 
селскостопански или хранителен 
продукт;

Изменение 46

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква г о (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

го) продаване от купувача на 
селскостопански или хранителни 
продукти на крайния потребител на 
по-ниска цена от която и да е покупна 
цена във веригата за доставка на 
даден продукт, за който се начислява 
ДДС, освен в случаите на продукти, 
чийто срок на годност изтича, 
изтегляне на селскостопанския или 
хранителния продукт от 
продуктовата гама или пълна 
разпродажба поради затваряне на 
съоръжението за продажба;

Изменение 47

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква г п (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гп) поставяне от купувача на 
сключването на споразумение за 
доставка и бизнес сътрудничество в 
зависимост от налагането на 
задължение за участие в отстъпки 
или продажби чрез намаляване на 
покупната цена за сметка на 
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доставчика;

Изменение 48

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки правят 
необходимото за забрана на следните 
търговски практики, ако те не са 
договорени с ясни и недвусмислени 
условия при сключването на договора за 
доставка:

2. Държавите членки правят 
необходимото за забрана на следните 
търговски практики, ако те не са 
договорени с ясни и недвусмислени 
условия при сключването на договора за 
доставка или ако са следствие от 
икономическата зависимост на 
доставчика от купувача, която е дала 
възможност на купувача да наложи 
тези условия:

Обосновка

Целта на изменението е да се изясни, че изброените в член 3, параграф 2 практики
също следва да бъдат забранени, в случай че споразумението между двете страни е 
следствие от икономическата зависимост на доставчика.

Изменение 49

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) връщане от купувача на 
непродадени хранителни продукти на 
доставчика;

а) връщане от купувача на
непродадени селскостопански и
хранителни продукти на доставчика;

Изменение 50

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) отказ от купувача да приеме 
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или поеме договореното количество 
селскостопански или хранителни 
продукти в съответствие с 
договорения график за покупка, т.е. 
при настъпване на датата на 
задължението на доставчика да 
извърши доставката, освен в 
основателни случаи, предвидени в 
споразумението за доставка;

Изменение 51

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – буква а б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) заличаване от купувача на 
продукти от списъка на договорените 
продукти, които доставчикът 
доставя на клиента, или значително 
намаляване на поръчката на даден 
селскостопански или хранителен 
продукт без предварително писмено 
уведомление, предоставено в 
предвидения в договора срок или в 
срок, който не може да бъде по-
кратък от 30 дни в случаите, в които 
срокът не е посочен в договора;

Изменение 52

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) заплащане от доставчика на такса 
на купувача като условие за складиране, 
излагане или включване в 
продуктовата гама на хранителните 
продукти на доставчика;

б) заплащане от доставчика на такса 
на купувача като условие за складиране, 
излагане и/или съхраняване на 
селскостопанските или хранителните 
продукти на доставчика на рафтовете 
в помещенията на купувача, освен ако 
доставчикът не изиска изрично от 
купувача да складира, излага и/или 
съхранява неговия продукт на 
конкретен рафт в пункта за 
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продажба на купувача;

Изменение 53

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) купувачът споделя с трети 
страни или неправомерно използва, 
умишлено или по небрежност, 
поверителна информация, свързана с 
договора за доставка, включително 
търговски тайни, споделени на 
купувача от доставчика;

Обосновка

Тази практика е в Зелената книга на Комисията относно НТП.

Изменение 54

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) купувач предприема или 
заплашва да предприеме търговски 
ответни мерки срещу доставчика 
чрез практики като изключване на 
продукти от списъка, спиране на 
услуги за обмен на данни, прекомерни 
продажби на намалени цени, забавени 
плащания, едностранни приспадания 
и/или блокиране на продажби на 
намалени цени, за да получи по-добри 
условия по съществуващи договори 
или при преговори за нов договор;

Изменение 55

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – буква б в (нова)



PE623.685v02-00 32/49 AD\1162587BG.docx

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

бв) налагане или опит за налагане 
от купувача на необосновано и 
непропорционално прехвърляне на 
неговите икономически рискове към 
доставчика;

Изменение 56

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) заплащане от доставчика за 
продажба на намалени цени на 
продаваните от купувача хранителни 
продукти. Преди продажба на намалени 
цени и ако тя се прави по негова 
инициатива, купувачът уточнява 
периода на продажбата на намалени 
цени и очакваните количества 
хранителни продукти, които ще поръча;

в) заплащане от доставчика за 
продажба на намалени цени на 
продаваните от купувача 
селскостопански или хранителни 
продукти. Преди продажба на намалени 
цени и ако тя се прави по негова 
инициатива, купувачът уточнява 
периода на продажбата на намалени 
цени и очакваните количества 
селскостопански или хранителни 
продукти, които ще поръча;

Изменение 57

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) заплащане от доставчика за 
маркетинг на продаваните от купувача 
хранителни продукти.

г) заплащане от доставчика за 
маркетинг на продаваните от купувача 
селскостопански или хранителни 
продукти.

Изменение 58

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – буква г а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

га) прехвърляне на разходите за 
транспорт и съхранение от купувача 
на доставчика или производителя.

Изменение 59

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите членки 
гарантират, че договорни условия или 
практики, които изключват лихва за 
забавено плащане, са забранени в 
съответствие с разпоредбите на 
член 7 от Директива 2011/7/ЕС.

Изменение 60

Предложение за директива
Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а

Договорни отношения

1. Даден доставчик може да 
изиска всяко доставяне на неговите 
селскостопански и хранителни 
продукти в полза на купувач да бъде 
предмет на писмен договор между 
страните и/или предмет на писмена 
оферта за договор от първия купувач.

2. Договорите или офертите за 
договори, посочени в параграф 1:

а) се изготвят преди доставката;

б) се изготвят в писмена форма; 
както и

в) включват по-специално 
следните елементи:
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i) цената на доставката, която:

- е фиксирана и посочена в 
договора и/или

- се изчислява въз основа на 
комбинация от различни, посочени в 
договора фактори, които могат да 
включват пазарни показатели, 
отразяващи промените в пазарните 
условия, доставените количества и 
качеството или състава на 
доставените селскостопански 
продукти,

ii) количеството и качеството на 
съответните продукти, които могат 
или трябва да бъдат доставени, и 
графика на тези доставки,

iii) срока на договора, който може 
да бъде срочен или безсрочен договор с 
клаузи за прекратяване,

iv) подробности относно 
сроковете и реда на плащане,

v) правилата за изкупуване или 
доставка на селскостопанските 
продукти и

vi) правилата, приложими в 
случай на непреодолима сила.

3. Параграфи 1 и 2 не засягат 
член 148 и член 168 от Регламент 
(ЕС) № 1308/2013.

4. Държавите членки могат да 
набелязват, споделят и стимулират 
най-добри практики във връзка с 
дългосрочните договори, за да се 
укрепва позицията за договаряне на 
производителите в рамките на 
веригата за доставка на 
селскостопански и хранителни 
продукти.

Обосновка

Чрез изменението, в съответствие с регламента за общата организация на пазарите, 
се дава възможност на всички доставчици (не само на земеделските стопани) да 
поискат писмени договори, като се даде също възможност на държавите членки да 
насърчават сключването на договори между различните участници във веригата за 
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доставка на селскостопански и хранителни продукти.

Изменение 61

Предложение за директива
Член 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3б

Всеобщи нелоялни търговски 
практики

Държавите членки правят 
необходимото за забрана на следните 
всеобщи нелоялни търговски 
практики:

а) налагане или опит за налагане 
на необосновано и непропорционално 
прехвърляне на икономически рискове 
от купувача към доставчика;

б) налагане или опит за налагане 
на доставчика на значителен 
дисбаланс на правата и 
задълженията в търговските 
отношения преди, по време на или 
след сключване на договора.

Обосновка

1) Тази всеобща НТП се основава на определението за НТП в обяснителния 
меморандум и  Зелената книга на Комисията относно нелоялните търговски 
практики по веригата за доставки на хранителни и нехранителни стоки между 
стопански субекти в Европа (раздел 5.6) и инициативата за веригата на доставки 
(ИВД);2)  Тази НТП се основава на член L442-6 от френския Търговски кодекс.   
Значителен дисбаланс в търговските отношения може да възникне например, когато 
договорът предвижда нееднозначни условия, които позволяват на купувача да изпълни 
или измени договора.

Изменение 62

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка държава членка определя 
публичен орган, който следи за 
прилагането на забраните по член 3 на 
национално равнище („прилагащ 
орган“).

Всяка държава членка определя един-
единствен публичен орган, който следи 
за прилагането на забраните по член 3 
на национално равнище („прилагащ 
орган“).

Обосновка

Необходимо е да се създаде един-единствен публичен орган за контрол, тъй като по-
големият брой прилагащи органи в държавите членки би могъл да доведе до липса на 
хомогенност и до намаляване на ефективността на контрола.

Изменение 63

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
определеният прилагащ орган 
разполага с необходимите ресурси, 
включително достатъчно бюджет и 
експертни знания за изпълнение на 
своите задължения.

Изменение 64

Предложение за директива
Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4а

Компетентен орган

1. Прилагащият орган в 
държавата членка, в която е 
установен купувач, за когото 
съществува подозрение, че прилага 
забранена търговска практика, е 
компетентен да разследва прилагани 
от купувача нелоялни търговски 



AD\1162587BG.docx 37/49 PE623.685v02-00

BG

практики.

2. Ако доставчик доставя своите 
продукти на получател, свързан с 
купувача, но установен в друга 
държава членка, която не 
съответства на мястото на 
установяване на купувача, за когото 
съществува подозрение, че прилага 
забранена търговска практика, 
прилагащият орган в тази държава 
членка е компетентен да разследва 
прилаганите от купувача нелоялни 
търговски практики. Получателят на 
продуктите се счита за солидарно 
отговорен за всяко извършено 
нарушение.

3. Когато купувачът е установен 
извън Съюза, прилагащият орган в 
държавата членка, където е 
установен доставчикът, е 
компетентен да разследва прилагани 
срещу доставчика нелоялни търговски 
практики.

4. Компетентният орган също 
така е компетентен да разследва 
нелоялни търговски практики във 
връзка с предоставянето на услуги, 
свързани с договора за доставка. 
Купувачът и по целесъобразност 
третата страна – получател на 
стоките, се считат за солидарно 
отговорни за всички нарушения, 
извършени от трета страна –
доставчик на свързани услуги. 

Обосновка

Това е свързано с правила за компетентност и параграф 4 гарантира, че 
споразуменията за услуги попадат под контрола на органите, а операторите, 
установени извън ЕС, фактически не могат да заобиколят компетентността на ЕС, 
като отказват да изпълняват решения, приети от компетентните органи (ако те не 
осъществяват дейност в държавата членка, в която се намира седалището на 
органа, съществува възможност всяка глоба или средство за правна защита, за чието 
приемане органът е взел решение, да остане без приложение). Този нов параграф 
гарантира, че услугите следват договора за доставка по отношение на 
компетентността и солидарната отговорност, следователно споразуменията за 
услуги на международните обединения ще бъдат разследвани от националните органи 
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на членовете на обединението от ЕС, като последните ще носят отговорност заедно 
със самото обединение (в противен случай алиансът, създаден в Швейцария от 
купувачи от ЕС, може просто да пренебрегва решенията на компетентните органи 
от ЕС, докато не притежава активи на територията на държавата на 
компетентния орган).

Изменение 65

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчикът подава жалба до 
прилагащия орган в държавата членка, в 
която е установен купувачът, за когото 
съществува подозрение, че прилага 
забранена търговска практика.

1. Доставчикът подава жалба до 
прилагащия орган в държавата членка, в 
която е установен купувачът, за когото 
съществува подозрение, че прилага 
забранена търговска практика, или до 
прилагащия орган в държавата 
членка, в която е установен 
доставчикът. В последния случай 
прилагащият орган предава жалбата 
на прилагащия орган в държавата 
членка, в която е установен 
купувачът, за когото съществува 
подозрение, че прилага забранена 
търговска практика.

Изменение 66

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Доставчикът може да подаде жалба 
до прилагащия орган в държавата 
членка, в която е установен този 
доставчик. Прилагащият орган в 
тази държава членка предава 
жалбата на прилагащия орган в 
държавата членка, в която е 
установен купувачът, за когото 
съществува подозрение, че прилага 
забранена търговска практика.
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Обосновка

Възможно е някои МСП да не са в състояние да отправят своите жалби в държави, 
различни от тази, в която са установени. Поради това те следва да имат 
възможност да поискат намесата на прилагащия орган на тяхната държава като 
посредник в процеса.

Изменение 67

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Право да подадат жалба имат 
организации на производители или 
сдружения на организации на 
производители, в които един или 
повече членове или членове на 
членуващи в тях организации смятат, че 
са засегнати от забранена търговска 
практика.

2. Право да подадат жалба и да 
бъдат страна по производството
имат организации на доставчици или 
сдружения на организации на 
доставчици, в които един или повече 
членове или членове на членуващи в тях 
организации смятат, че са засегнати от 
забранена търговска практика.

Обосновка

За да съответства на термините, използвани в директивата, тази разпоредба следва 
да се отнася до сдруженията на доставчиците. Сдруженията, подаващи жалби, 
следва да се приемат като подпомагащи страни в производството. В Испания 
сдруженията, които подават жалби съгласно законодателството относно 
хранителната верига, не се ползват от този правен статут и, като следствие от 
това, нито отделните жертви на НТП (факторът „страх“), нито сдруженията, 
които ги представляват, имат достъп до производството.

Изменение 68

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. По искане на жалбоподателя
прилагащият орган осигурява 
поверителност относно самоличността 
му и относно всякаква друга 
информация, чието разкриване според 
жалбоподателя би накърнило 

3. Прилагащият орган осигурява 
поверителност относно самоличността 
на жалбоподателя, както и относно 
друга информация, чието разкриване 
според жалбоподателя би накърнило 
интересите му. Жалбоподателят 
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интересите му. Ако подаде искане за 
поверителност, жалбоподателят 
изрично посочва такава информация.

изрично посочва такава информация.

Обосновка

С това изменение се гарантира, че жалбите са анонимни, за да се елиминира 
факторът „страх“.

Изменение 69

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако прецени, че не са налице 
достатъчно основания за 
предприемането на действия по 
жалбата, прилагащият орган уведомява 
жалбоподателя за мотивите си.

4. Ако прецени, че не са налице 
достатъчно основания за 
предприемането на действия по 
жалбата, прилагащият орган незабавно
уведомява жалбоподателя за мотивите 
си.

Изменение 70

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Прилагащият орган определя 
разумен срок за започване и 
провеждане на разследвания и след 
тяхното приключване взема 
мотивирано решение и уведомява 
страните за своето решение.

Обосновка

С това изменение се осигурява разумен срок за започване, провеждане и приключване 
на разследванията и за съобщаване на страните за взетото от прилагащия орган 
решение.
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Изменение 71

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да започва и провежда 
разследвания по своя собствена 
инициатива или въз основа на подадена 
жалба;

а) да започва и провежда 
разследвания по своя собствена 
инициатива или въз основа на подадена 
жалба, включително анонимни жалби 
или жалби от лица, сигнализиращи за 
нередности;

Изменение 72

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да изисква от купувачите и 
доставчиците да предоставят цялата 
необходима информация за провеждане 
на разследвания относно забранени 
търговски практики;

б) да изисква от купувачите и 
доставчиците да предоставят цялата 
необходима информация за провеждане 
на разследвания относно забранени 
търговски практики, извършени в 
търговските отношения, и да оценява 
дали те са забранени или се 
отклоняват от добрите търговски 
практики;

Изменение 73

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да налага имуществена санкция 
на извършителя на нарушението. 
Санкцията трябва да бъде ефективна, 
пропорционална и възпираща, като се 
отчитат естеството, продължителността 
и сериозността на нарушението;

г) да налага имуществена санкция 
и, ако е необходимо, други възпиращи 
санкции на физическото или 
юридическото лице, за което е 
установено, че е нарушило 
настоящата директива, в 
съответствие с националното право. 
Санкцията и, ако е необходимо, 
глобата трябва да бъде ефективна, 
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пропорционална и възпираща, като се 
отчитат естеството, продължителността 
и сериозността на нарушението, както 
и всички други предишни и повтарящи 
се нарушения на настоящата 
директива;

Изменение 74

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) да публикува решенията си по 
букви в) и г);

д) да публикува решенията си по 
букви в) и г), включително размера на 
глобата, и, ако е възможно, да запази 
поверителността на самоличността 
на жалбоподателя, ако той пожелае 
това;

Изменение 75

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да информира купувачите и 
доставчиците за дейността си с годишни 
доклади, в които наред с останалата 
информация се посочва броят на 
получените жалби и на започнатите и 
приключените от органа разследвания. 
Докладът съдържа обобщено описание 
на случая и на резултата от всяко 
разследване.

е) да информира купувачите и 
доставчиците за дейността си с годишни 
доклади, в които наред с останалата 
информация се посочва броят на 
получените жалби и на започнатите и 
приключените от органа разследвания. 
Докладът съдържа обобщено описание 
на случая и заключенията от всяко 
разследване, информация за 
резултата от процедурата, както и 
за взетото решение и за типологията 
на установените нелоялни търговски 
практики.

Изменение 76

Предложение за директива
Член 6 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6а

Медиация или алтернативен 
механизъм за разрешаване на спорове

1. Без да се засягат 
правомощията и задълженията на 
прилагащия орган, предвидени в 
член 6, държавите членки могат да 
насърчават използването на 
медиация или на алтернативен 
механизъм за разрешаване на спорове 
в случай на спор между доставчик и 
купувач поради нелоялни търговски 
практики по смисъла на член 2. 

2. Използването на медиация или 
на алтернативен механизъм за 
разрешаване на спорове не накърнява 
правото на доставчика да подава 
жалба, както е посочено в член 5.

Изменение 77

Предложение за директива
Член 6 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6б

Санкции

1. Държавите членки налагат 
санкции за нарушения на настоящата 
директива. Минималният размер на 
наложената санкция е най-малко 2% 
от общия оборот на купувача в 
съответствие с неговия последен 
финансов отчет.

2. В случай че даден купувач 
приложи отново същата нелоялна 
търговска практика, размерът на 
наложената санкция е равен на този, 
посочен в параграф 1, увеличен с 20% 
за всяко повторно нарушение.
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Обосновка

Целта на този нов член е стандартизацията на критериите за определяне на санкции 
на равнище ЕС, следвайки примера с други разпоредби на ЕС, без да се засягат 
националните прерогативи относно решението за размера на санкцията.

Изменение 78

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Комисията и 
правоприлагащите органи на 
държавите членки заедно образуват 
мрежа от обществени органи, които 
прилагат разпоредбите на 
директивата при условия на тясно 
сътрудничество. Допълнителните 
условия за сътрудничеството в 
рамките на мрежата, включително 
договореностите за информиране, 
консултиране и разпределяне на 
случаите на трансгранични нелоялни 
търговски практики, се определят и 
преразглеждат от Комисията в 
тясно сътрудничество с държавите 
членки.

Обосновка

Координацията на равнище ЕС е от решаващо значение, за да се гарантира, че 
нелоялните търговски практики, включващи участници от няколко държави членки и 
участници, установени извън ЕС, се третират еднакво и че прилагащите органи са в 
състояние да обменят информация, да разпределят случаи на трансгранични нелоялни 
търговски практики и да координират своя подход. Настоящото предложение за 
създаване на мрежа на равнище ЕС се основава на опита на Европейската мрежа по 
конкуренция (Регламент № 1/2003).

Изменение 79

Предложение за директива
Член 7 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7а

Национални центрове за наблюдение

1. Държавите членки създават 
национални центрове за наблюдение 
на функционирането на 
агрохранителната верига.

2. Националните центрове за 
наблюдение изпълняват най-малко 
следните задачи:

а) следят и оценяват нелоялни 
търговски практики чрез извършване 
на проучвания и анализ на пазара;

б) докладват пред прилагащия 
орган за всяко установено нарушение;

в) изготвят доклади и препоръки; 
както и

г) подпомагат прилагащите 
органи при предоставянето на 
информация, за да се спазят 
разпоредбите на членове 7 и 9.

Обосновка

Прозрачността на пазара е ключов елемент за гарантиране на доброто 
функциониране на веригата на стойността.  Този инструмент също така би бил 
много полезен за оценка на прилагането на законодателството с оглед на бъдещи 
преразглеждания на законодателството на ЕС и за улесняване на обмена на 
национални данни.

Изменение 80

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За борба с нелоялните търговски 
практики държавите членки могат да 
предвидят правила, надхвърлящи 
посоченото в членове 3, 5, 6 и 7, при 
условие че правилата на национално 

За да се гарантира по-високо ниво на 
защита, за борба с нелоялните 
търговски практики държавите членки 
могат да предвидят правила, които са 
по-строги от посочените в 
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равнище са съвместими с правилата 
относно функционирането на 
вътрешния пазар.

настоящата директива, при условие 
че правилата на национално равнище са 
съвместими с правилата относно 
функционирането на вътрешния пазар.

Обосновка

Целта на изменението е да се подсигури позицията на земеделските стопани във 
веригата за доставка на храни, да се зачита субсидиарността в прилагането и да се 
даде на държавите членки възможността да стигат по-далеч във всички части на 
директивата.

Изменение 81

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 15 март всяка година 
държавите членки изпращат на 
Комисията доклад относно нелоялните 
търговски практики в отношенията 
между стопански субекти във веригата 
за доставка на храни. Докладът съдържа 
по-конкретно всички съществени данни 
относно прилагането и изпълнението на 
правилата съгласно настоящата 
директива в съответната държава членка 
през предходната година.

1. До 15 март всяка година 
държавите членки изпращат на 
Комисията доклад относно 
прилагането на директивата, 
акцентиращ по-специално върху
нелоялните търговски практики в 
отношенията между стопански субекти 
във веригата за доставка на храни. 
Докладът съдържа по-конкретно всички 
съществени данни относно прилагането 
и изпълнението на правилата съгласно 
настоящата директива в съответната 
държава членка през предходната 
година.

Изменение 82

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не по-рано от три години след 
датата на прилагане на настоящата 
директива Комисията извършва оценка 
на директивата и представя доклад с 
основните констатации на Европейския 

1. Не по-късно от три години след 
датата на прилагане на настоящата 
директива Комисията извършва оценка 
на директивата и представя доклад с 
основните констатации на Европейския 
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парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите.

парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите. В рамките на 
тази оценка се проучва 
необходимостта от разглеждане на 
допълнителни нелоялни търговски 
практики.

Изменение 83

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Оценката се отнася, но без да 
се ограничава, до:

а) ефективността при защитата 
на най-слабите участници във 
веригата за доставка на 
селскостопански продукти и на храни 
от нелоялни търговски практики;

б) ефективността на 
сътрудничеството между 
компетентните прилагащи органи;

в) установяване на евентуалната 
необходимост от определяне на 
европейски регулатор за прилагане и 
наблюдение на законодателството на 
Съюза относно веригата за доставка 
на храни.
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