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КРАТКА ОБОСНОВКА

Като цяло докладчикът приветства подхода, предложен от Комисията като първа стъпка 
към регулирането на нелоялните търговски практики (НТП) във веригата за доставкa на 
храни. Докладчикът обаче е убеден, че редица точки от предложението следва да бъдат 
изяснени и подобрени. 

Главните промени, въведени от докладчика, са следните:

1. Разширяване на обхвата около 3 оси:

• Разширяване на обхвата на селскостопанските продукти с цел защита на всички 
доставчици, включително на земеделските производители, доставящи продукти, които 
са изброени в приложение I към Договора, но не са предназначени за консумация от 
човека. Тези производители не се намират в положение, различно от това на 
производителите, които доставят храни. Третирането им по различен начин би 
представлявало дискриминация, забранена от Договора и от Хартата на основните права 
на Европейския съюз.

• Разширяване на обхвата на цялата верига на доставки чрез забрана на НТП в полза на 
всички производители и купувачи. Предложението трябва да осигури средство за 
действие за най-уязвимите участници, които имат много ограничени възможности за 
договаряне. По същия начин изборът да се забрани НТП само за определени стопански
субекти е спорен. Ако тези практики са нелоялни, те трябва да бъдат забранени за всички 
стопански субекти. Всички дружества следва да спазват правилата за добра конкурентна 
практика, добросъвестност и лоялност в договорните отношения. И отново – това 
различно третиране не е оправдано от разлики в обективни обстоятелства и следователно 
представлява дискриминация.

• Разширяване на обхвата за всички купувачи, които купуват и продават на вътрешния 
пазар, включително тези, чието място на стопанска дейност е извън ЕС. Това 
разширяване на обхвата е в съответствие с по-голямата защита за най-уязвимите 
доставчици.

2. Определение и забрана на нелоялни търговски практики

Нелоялните търговски практики между стопански субекти не са определени в 
законодателството на ЕС. Поради това е необходимо да се предложи достатъчно широко 
определение. Такова определение е особено полезно в ситуации, които не съответстват 
на изложените в изчерпателния списък на търговските практики.
Тъй като законодателството на ЕС все още не разполага с правна уредба за 
несправедливи условия в отношенията между стопански субекти, е необходимо да се 
третират доставчиците, които в много случаи са земеделски стопани или МСП и 
следователно представляват „слабите страни“ в договора, и да се въведе защитен режим. 
Тази защита следва да компенсира баланса на властта по време на преговорите за 
сключване на договори с купувачите. Докладчикът счита, че НТП между купувачи и 
доставчици следва да бъдат забранени по принцип, а не само тези, които попадат в 
обхвата на изчерпателния списък, предложен от Комисията. Това е смисълът на член 1, 
параграф 1 от предложението за директива. Този списък не трябва да е пречка за налагане 
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на санкции за други нелоялни практики, които не се срещат непременно там. Всички 
НТП, както и експлоатацията на състоянието на икономическа зависимост трябва да 
бъдат забранени – в противен случай директивата би била лишена от същинско значение. 
Докладчикът предлага също така да се добави към списъка на забранените нелоялни 
търговски практики отказът за сключване на писмен договор с доставчик или отказът да 
се съобщят на доставчик общите условия за продажба, както и непредоставянето му на 
достатъчно подробна или недвусмислена информация относно договорните условия за 
покупка. На последно място, докладчикът добавя към списъка на нелоялните търговски 
практики продажбите на селскостопански продукти или храни на загуба, освен когато 
става въпрос за продукти, чийто срок на годност е два дни след датата на продажбата, 
като тези продажби се забраняват, ако не са договорени по ясен и недвусмислен начин 
при сключването на договора за доставка.

3. Жалби от страна на доставчика в мястото на установяване на купувача или на 
доставчика

Предложението на Комисията, според което доставчикът подава жалба до органа по 
изпълнение на държавата членка, в която е установен купувачът, заподозрян в 
извършването на забранена търговска практика, не осигурява достатъчна защита за 
доставчика, който ще трябва да състави своята жалба на език, различен от собствения му 
език, и по начин, който няма да може да разбере. Той ще получи по-голяма защита, ако 
се предвиди сезирането от негова страна на органа на държавата членка, в която се 
намира, и прехвърлянето от този орган на жалбата до компетентния орган на държавата 
членка, в която се намира купувачът.

4. Медиация или алтернативен механизъм за разрешаване на спорове
Докладчикът предлага нов член за използването на медиация или други способи в 
случай на спор между доставчик и купувач поради НТП. 

5. Създаване на „Мрежа на Съюза за правоприлагане“ 

Докладчикът твърдо вярва, че е необходим механизъм за координация на 
правоприлагащите органи, който би могъл да приеме формата на мрежа, за да се насърчи 
по-добрата координация между правоприлагащите органи, институциите на ЕС и 
съответните участници във веригата на доставки. Докладчикът желае да добави 
същинско европейско измерение към Мрежата, като ѝ предостави правомощието да 
координира и улеснява обмена на информация и най-добри практики във връзка с 
националното законодателство на държавите членки и опита в областта на 
правоприлагането по координиран и систематичен начин, за да се подобри общото 
разбиране за това кои конкретни видове търговски практики следва да се считат за НТП. 
Подобен механизъм съществува в областта на конкурентното право (Европейска мрежа 
по конкуренция), който допринася за координацията между националните органи за 
защита на конкуренцията и за провеждане на обсъждания, основани на доказателства и 
прилагане.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по земеделие и развитие на селските райони да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) През 2010 г. ръководеният от 
Комисията Форум на високо равнище 
одобри набор от принципи на добри 
практики във вертикалните 
отношения по веригата за доставки 
на храни, приети от бизнес 
организации, представляващи 
мнозинство от стопанските субекти 
във веригата за доставки на храни, 
включително земеделските 
производители. Тези принципи са 
залегнали в основата на 
инициативата за веригата на 
доставки, стартирана през 2013 г.

Изменение 2

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 

(3) В различните етапи на 
производство, преработка, предлагане 
на пазара, разпространение и продажба 
на дребно на селскостопански и 
хранителни продукти във веригата за 
доставка на селскостопански 
продукти и храни 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. 
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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.

продукти от риболов и аквакултури, 
изброени 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 и 
селскостопански продукти.

Изменение 3

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 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.

(5) Свободата на договаряне е 
крайъгълен камък на отношенията 
между предприятията в условията на 
пазарна икономика, като страните 
следва да могат да изготвят договори, 
които отговарят най-добре на 
техните нужди. Обаче в различните 
етапи по веригата за доставка на храни 
участват различни по брой и големина 
субекти. Ето защо различната им 
позиция за договаряне произтича от 
различната им концентрация и може да 
създаде 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.

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Повечето държави членки са 
въвели конкретни правила на 

(6) Повечето държави членки са 
въвели конкретни правила на 
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национално равнище за защита на 
доставчиците срещу нелоялни 
търговски практики в отношенията 
между стопанските субекти по веригата 
за доставка на храни, но не всички 
държави членки са приели такива 
разпоредби. Дори да съществува 
възможност за позоваване на 
договорното право или на инициативи 
за саморегулиране, страхът от 
ответни действия ограничава 
практическата стойност на такива 
форми на защита. Някои държави 
членки, които са въвели конкретни 
правила относно нелоялните търговски 
практики, възлагат прилагането им на 
административни органи. Дори когато 
са налице обаче, правилата относно 
нелоялните търговски практики в 
държавите членки значително се 
различават.

национално равнище за защита на 
доставчиците срещу нелоялни 
търговски практики в отношенията 
между стопанските субекти по веригата 
за доставка на храни, но не всички 
държави членки са приели такива 
разпоредби. Страхът от ответни 
действия срещу даден жалбоподател 
често се посочва като проблем при 
търсенето на правна защита. Някои 
държави членки, които са въвели 
конкретни правила относно нелоялните 
търговски практики, възлагат 
прилагането им на административни 
органи. Дори когато са налице обаче, 
правилата относно нелоялните 
търговски практики в държавите членки 
значително се различават.

Изменение 5

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 

(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 
селскостопански или хранителни 
продукти (в т.ч. за организациите на 
производителите и за сдруженията на 
организации на производителите). Тези 
доставчици са особено уязвими за 
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съгласно определението за микро-, 
малки и средни предприятия в 
приложението към Препоръка 
2003/361/ЕО на Комисията1. 
Доставчиците, които са микро-, 
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.

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 често се предава по 
веригата и достига до земеделските 
производители, правилата относно 
такива практики следва да защитават 
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.

____________________

1 OВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36.

Обосновка

Целта на настоящото изменение е да се разшири обхватът чрез забрана на 
нелоялните търговски практики в полза на всички производители и купувачи. 
Предложението трябва да осигури средство за действие за най-уязвимите участници, 
които имат много ограничени възможности за договаряне. Ако тези НТП са нелоялни, 
те трябва да бъдат забранени за всички стопански субекти. Всички дружества 
следва да спазват правилата за добра конкурентна практика, добросъвестност и 
лоялност в договорните отношения. Различното третиране не е оправдано от 
разлики в обективни и достатъчни обстоятелства и следователно представлява 
дискриминация.

Изменение 6
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Предложение за директива
Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) В обхвата на настоящата 
директива следва да бъдат включени 
услугите, свързани с преработката и 
разпространението в 
селскостопанската и хранителната 
верига. Услуги като транспорт, 
дезинфекция или фактуриране не 
следва да попадат в обхвата на тези 
услуги, тъй като те не са свързани с 
преработката и разпространението в 
селскостопанската и хранителната 
верига.

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7б) Тъй като мястото на 
установяване на купувача невинаги 
съвпада с мястото, където се 
доставят и търгуват 
селскостопанските и хранителните 
продукти, относимите правила
следва да се прилагат към всички 
купувачи, независимо от мястото им 
на установяване, когато продуктите, 
които купуват, са предназначени за 
веригата за доставка на 
селскостопански продукти и храни на 
ЕС.

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да включи в обхвата на Директивата всички 
купувачи, които купуват и продават на вътрешния пазар, включително тези, чието 
място на установяване се намира извън Европейския съюз, така че да се избегне 
положение, при което те да не попадат в обхвата на разпоредбите на Директивата.
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Изменение 8

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 
Съюза, когато продават хранителни 
продукти на купувачи, установени в 
Съюза.

(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 
Съюза, когато продават 
селскостопански и хранителни 
продукти на купувачи.

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 9

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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 доставчиците и на купувачите 
срещу нелоялни търговски практики в 
отношенията между стопанските 
субекти във веригата за доставка на
селскостопански продукти и храни 
при спазване на приложимите 
ограничения съгласно правото на Съюза 
във връзка с функционирането на 
вътрешния пазар.

Изменение 10

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 
възникването им.

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

Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 14

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 

(14) Жалби, подадени от организации 
на производителите или доставчиците 
или сдружения на такива организации,
както и от организации, работещи с 
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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.

производители, или с доказан опит в 
областта на търговските практики 
във веригите за доставка на храни, 
включително неправителствени 
организации и организации на 
гражданското общество, могат 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.

Изменение 12

Предложение за директива
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Следва да се обръща специално 
внимание на защитата на 
самоличността на жалбоподателите 
и на други жертви на практики, ако 
органът изпълнява задължението по 
член 6, буква д) от директивата.

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. 

(15) Прилагащите органи на 
държавите членки следва да разполагат 
с необходимите правомощия, които им 
дават възможност да изпълняват 
задълженията си. Когато е 
приложимо, те следва да имат 
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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 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.

правомощието да разпоредят 
прекратяване на забранената практика, 
така че да се гарантира справедливо и 
правилно функциониране на веригата 
на доставки на селскостопански 
продукти и храни. Тъй като 
въвеждането на възпиращи мерки, като 
правомощието да се налагат наказания, 
включително глоби или всякакви други 
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. Необходимо е 
да се създаде Мрежа на Съюза за 
правоприлагане (наричана по-долу 
„Мрежата“), поддържана от 
Комисията, която да има за цел да 
координира и улеснява обмена на 
информация и най-добри практики по 
отношение на националното 
законодателство на държавите членки 
и опита от правоприлагането по 
координиран и систематичен начин, 
за да се гарантира общ подход при 
прилагането на правилата, установени с 
настоящата директива. Мрежата 
следва също така да спомогне за 
подобряване на общото разбиране за 
това кои конкретни видове търговски 
практики следва да се считат за НТП
и за по-добро справяне с 
потенциалните трансгранични НТП.

Изменение 14

Предложение за директива
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) С цел подобряване на 
функционирането на веригата за 
доставка на селскостопански 
продукти и храни държавите членки 
следва да имат възможност да 
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насърчават използването на 
медиация или на алтернативен 
механизъм за разрешаване на спорове, 
а Комисията следва да улеснява 
диалога и обмена на най-добри 
практики между всички съответни 
заинтересовани лица на равнището 
на Съюза.

Изменение 15

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) С цел да се улесни ефикасното 
прилагане Комисията следва да 
предоставя съдействие за 
организирането на срещи между 
прилагащите органи на държавите 
членки за обмен на най-добри практики 
и на съответната информация. 
Комисията следва да създаде и 
управлява уебсайт за улесняване на 
посочения обмен.

(16) С цел да се улесни ефикасното 
прилагане Комисията следва да 
предоставя съдействие за 
организирането на срещи на Мрежата
за обмен на най-добри практики и на 
съответната информация. Комисията 
следва да създаде и управлява уебсайт 
за улесняване на посочения обмен.

Изменение 16

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Правилата, установени с 
настоящата директива, не следва да 
възпрепятстват възможността 
държавите членки да оставят в сила 
съществуващи правила с по-широк 
обхват, нито да приемат такива правила 
в бъдеще, при спазване на приложимите 
ограничения съгласно правото на Съюза 
във връзка с функционирането на 
вътрешния пазар. Правилата следва да 
се прилагат успоредно с доброволните 

(17) Правилата, установени с 
настоящата директива, не следва да 
възпрепятстват възможността 
държавите членки да оставят в сила 
съществуващи правила, които са по-
строги, нито да приемат такива правила 
в бъдеще, при спазване на приложимите 
ограничения съгласно правото на Съюза 
във връзка с функционирането на 
вътрешния пазар. Правилата следва да 
бъдат предмет на процедура за 
предварително уведомление и да се 
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мерки за управление. прилагат успоредно с доброволните 
мерки за управление.

Изменение 17

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 
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,

(19) В интерес на ефективното 
прилагане на политиката относно 
нелоялните търговски практики в 
отношенията между стопанските 
субекти по веригата за доставка на 
селскостопански продукти и храни 
Комисията следва да направи преглед на 
прилагането на настоящата директива и 
да представи доклад до 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 
доставчиците — в бъдеще би било 
оправдано да се осигури защита също 
така за купувачите на хранителни 
продукти по веригата на доставки,

Изменение 18

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящата директива се 
установяват минимален списък на 
забранени нелоялни търговски практики 
между купувачите и доставчиците във 
веригата за доставка на храни, както и 
минимални правила за прилагане на 
забраната и механизми за координация 
между прилагащите органи.

1. С настоящата директива се 
установяват минимален списък на 
забранени нелоялни търговски практики 
между купувачите и доставчиците във 
веригата за доставки на
селскостопански продукти и храни, 
както и минимални правила за 
прилагане на забраната и механизми за 
координация между прилагащите 
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органи.

(Това изменение (промяната от „верига 
за доставка на храни“ на „веригата за 
доставки на селскостопански продукти 
и храни“) се прилага в целия текст. 
Приемането му ще наложи 
съответните промени в целия текст.)

Изменение 19

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 селскостопански
продукти и храни от доставчици на 
купувач, който не е малко или средно 
предприятие.

(Това изменение (промяната от 
„хранителни продукти“ на 
„селскостопански продукти и храни“) 
се прилага по отношение на целия 
текст.) Приемането му ще наложи 
съответните промени в целия текст.)

Изменение 20

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-a) „нелоялна търговска 
практика“ означава практика, която 
драстично се отклонява от доброто 
търговско поведение, противоречи на 
принципите за добросъвестност и 
почтеност при сключването на 
сделки и бива едностранно наложена 
от единия на другия търговски 
партньор;
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Изменение 21

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) „купувач“ означава всяко 
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;

a) „купувач“ означава всяко 
физическо или юридическо лице, което 
не е малко или средно предприятие, 
независимо от мястото му на 
установяване, което купува 
селскостопански или хранителни 
продукти с търговска цел за 
преработка или разпространение в 
Съюза или което предоставя услуги на 
доставчици във връзка с преработка 
или разпространение. Понятието 
„купувач“ може да включва група от 
такива физически и юридически лица;

Изменение 22

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква г

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, както и продукти, 
които не са изброени в посоченото 
приложение, но са преработени от 
изброените в него продукти за употреба 
като храна и селскостопански 
продукти;

Изменение 23

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква д
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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 селскостопански и 
хранителни продукти“ означава пресни 
селскостопански и хранителни 
продукти, които стават негодни за 
консумация от човека или за 
предвидената им употреба, по-
специално в резултат на бързо 
разваляне поради своите естествени 
характеристики, ако не бъдат 
съхранени, обработени, пакетирани или 
консервирани по друг начин, за да не 
станат негодни за употреба;

Изменение 24

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) „икономическа зависимост“ се 
отнася до положението, при което 
прекратяването на търговските 
отношения между купувача и 
доставчика може да изложи на риск 
по-нататъшното упражняване на 
дейността на последния и при което 
доставчикът няма алтернативно 
решение на въпросните търговски 
отношения, което да може да бъде 
приложено в разумен срок. Приема се, 
че случаят е такъв, когато купувачът 
допринася за най-малко 40% от 
оборота на доставчика.

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 

1. Държавите членки гарантират, 
че се забраняват най-малкото
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търговски практики: следните търговски практики:

Изменение 26

Предложение за директива
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) едностранен 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 27

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, цените или 
условията на плащане на
селскостопанските или хранителните 
продукти;

Изменение 28

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 

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

продукти, което е настъпило, след като 
продуктът е преминал във владение на 
купувача, и не се дължи на небрежност 
или вина на доставчика;

Изменение 29

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) разкриване от купувача пред 
трета страна или по друг начин на 
злоупотреби, извършени умишлено 
или поради небрежност, поверителна 
информация, която му е предоставена 
от доставчика, като например 
съдържанието на договора за 
доставка или търговски тайни; това 
обхваща използването на такава 
информация от купувача за 
разработване на собствен 
конкурентен продукт;

Изменение 30

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) налагане или опит за налагане 
от купувача на необосновано и 
непропорционално прехвърляне на 
неговия икономически риск върху 
доставчика;

Изменение 31

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – уводна част
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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, недвусмислени и 
лесни за разбиране условия от страна 
на договарящите се страни 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:

Изменение 32

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 или включване в продуктовата 
гама на селскостопанските или 
хранителните продукти на доставчика;

Изменение 33

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) препродажба на 
селскостопански или хранителни 
продукти на загуба, освен когато 
става въпрос за продукти, чийто срок 
на годност изтича два дни след 
датата на продажбата.

Изменение 34
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Предложение за директива
Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а

Договорни отношения

Доставчикът може да изиска всяка 
доставка на стоки или услуги да бъде 
предмет на писмен договор за 
доставка на ясен и недвусмислен език, 
в който да са включени всички 
относими аспекти на търговското 
споразумение и който да определя 
най-малко следните условия:

( a) страни по договора;

б) предмет на договора;

в) обем, цена и качество на 
предоставяните продукти или услуги;

г) заплащане;

д) санкции в случай на неизпълнение 
на договора;

e) срок и ако е приложимо, 
подновяване на договора;

ж) основания за прекратяване, 
включително разумен срок на 
предизвестие; 

з) приложимо законодателство.

Изменение 35

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки информират 
Комисията за определения прилагащ 
орган.
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Изменение 36

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. Преди да подаде жалба, 
доставчикът може да използва 
установените услуги за медиация, 
когато има такива. Ако това е 
нецелесъобразно или не реши 
проблема, 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 37

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. Организации на доставчици 
или на производители или асоциации
на организации на доставчици или на 
производители съгласно Регламент 
(ЕС) 1308/2013 и професионални 
селскостопански организации, в които 
един или повече членове или членове на 
членуващи в тях организации смятат, че 
са засегнати от забранена търговска 
практика, неправителствени 
организации с нестопанска цел и 
организации на гражданското 
общество, както и организации, 
работещи с производители или с 
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доказан опит в търговските 
практики във веригата за доставка на 
селскостопански продукти и храни, 
имат право да подават жалба от 
името на членовете на 
организацията или на асоциацията и 
да бъдат надлежно включени в 
производствата с оглед на 
установяване на нарушение и в 
съответствие с разпоредбите на 
член 6.

Изменение 38

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 
интересите му. Ако подаде искане за 
поверителност, жалбоподателят изрично 
посочва такава информация.

3. По искане на жалбоподателя 
прилагащият орган осигурява 
анонимност или поверителност 
относно самоличността му и относно 
всякаква друга информация, чието 
разкриване според жалбоподателя би 
накърнило интересите му. Ако подаде 
искане за анонимност или 
поверителност, жалбоподателят изрично 
посочва такава информация. Органът 
гарантира анонимността и 
поверителността на производството 
в полза на ответника. Това не засяга 
процесуалните права на ответника.

Изменение 39

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Ако прецени, че са налице 
достатъчно основания за 
предприемането на действия по 
жалбата, прилагащият орган 
провежда разследване в срок от най-
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много шест месеца. В сложни и 
надлежно обосновани случаи този 
срок може да бъде удължен с не 
повече от шест месеца. Прилагащият 
орган уведомява жалбоподателя за 
удължаването и причините за него.

Изменение 40

Предложение за директива
Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5a

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.

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 41

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
прилагащият орган разполага с 
необходимите ресурси, и му 
предоставят следните правомощия:

Държавите членки гарантират, че 
определеният прилагащ орган 
разполага с необходимите ресурси, 
включително достатъчно бюджетни 
и експертни ресурси, за да изпълнява 
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своите задължения, и му предоставят 
следните правомощия:

Изменение 42

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) да извършва внезапни проверки 
на място в рамките на своите 
разследвания;

Изменение 43

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да взема решения, с които се 
констатира нарушение на установените 
в член 3 забрани, и да изисква 
купувачът да прекрати забранената 
търговска практика. Органът може да се 
въздържи да вземе такова решение, ако 
това би породило опасност да бъде 
разкрита самоличността на 
жалбоподателя или друга информация, 
чието разкриване според жалбоподателя 
би накърнило интересите му, при 
условие че жалбоподателят изрично е 
посочил тази информация в 
съответствие с член 5, параграф 3;

в) да взема решения в рамките на 
приложимото национално право, с 
които се констатира нарушение на 
установените в член 3 забрани, и да 
изисква купувачът да прекрати 
забранената търговска практика. 
Органът може да се въздържи да вземе 
такова решение, ако това би породило 
опасност да бъде разкрита 
самоличността на жалбоподателя или 
друга информация, чието разкриване 
според жалбоподателя би накърнило 
интересите му, при условие че 
жалбоподателят изрично е посочил тази 
информация в съответствие с член 5, 
параграф 3;

Изменение 44

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква г
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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 санкции, включително 
имуществени санкции или всякакви 
други възпиращи санкции, на 
извършителя на нарушението в 
съответствие с националното право.
Санкциите са ефективни, 
пропорционални на претърпяната 
вреда и възпиращи, като се отчитат 
естеството, продължителността и 
тежестта на нарушението.

При определяне на санкцията, която 
трябва да се наложи, прилагащият 
орган взема предвид повтарящи се 
нарушения, извършвани от един и 
същи оператор;

Изменение 45

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки правят 
необходимото прилагащите органи да 
си сътрудничат и да си оказват 
взаимопомощ при трансгранични 
разследвания.

1. Държавите членки правят 
необходимото прилагащите органи да 
си сътрудничат ефективно и да си 
оказват взаимопомощ при 
трансгранични разследвания в рамките 
на Мрежата на Съюза за 
правоприлагане.

Изменение 46

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Веднъж годишно представители 
на прилагащите органи провеждат 
среща, на която обсъждат прилагането 
на настоящата директива въз основа на 
годишните доклади, посочени в член 9, 

2. Веднъж годишно представители 
на прилагащите органи провеждат 
среща, на която обсъждат прилагането 
на настоящата директива в рамките на 
Мрежата на Съюза за 
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параграф 1, и най-добрите практики в 
областта, попадаща в обхвата на 
директивата. Комисията оказва 
съдействие за провеждането на срещите.

правоприлагане. Комисията оказва 
съдействие за провеждането на срещите.

Изменение 47

Предложение за директива
Член 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7а

Състав и задачи на Мрежата на 
Съюза за правоприлагане

1. В състава на Мрежата на 
Съюза за правоприлагане 
(„Мрежата“) влизат по един 
представител на всеки прилагащ 
орган, двама представители на 
Комисията и техните съответни 
заместници.

Мрежата заседава периодично през 
определени интервали от време и 
когато е необходимо – по надлежно 
обосновано искане на Комисията или 
на държава членка.

Мрежата включва всички съответни 
заинтересовани лица в обсъжданията 
относно прилагането на настоящата 
директива, за да се улеснят диалогът 
и обменът на най-добри практики и 
за да се насърчава общ подход.

2 Мрежата има следните 
задачи:

a) да обсъжда прилагането на 
настоящата директива въз основа на 
годишните доклади, посочени в член 9, 
параграф 1;

б) да улеснява обмена на 
информация по съответните теми, 
включително относно резултатите 
от разследванията, посочени в член 6, 
параграф 1, буква а), и нови случаи на 
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нелоялни търговски практики;

в) да координира и улеснява 
обмена на информация и най-добри 
практики във връзка с националното 
законодателство и опита на 
държавите членки в областта на 
прилагането по координиран и 
систематичен начин, за да се подобри 
общото разбиране кои конкретни 
видове търговски практики следва да 
се считат за НТП и за по-добро 
справяне с потенциални 
трансгранични НТП;

г) да разглежда и анализира нови 
форми на нелоялни търговски 
практики;

д) да разглежда всеки въпрос, 
който се отнася до прилагането на 
настоящата директива, и да приема 
насоки и препоръки с цел насърчаване 
на съгласуваното прилагане на 
настоящата директива, 
включително чрез създаване на обща 
методология за определяне и налагане 
на санкциите.

Изменение 48

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 
равнище са съвместими с правилата 
относно функционирането на 
вътрешния пазар.

За борба с нелоялните търговски 
практики държавите членки могат да 
предвидят правила, надхвърлящи 
посоченото в членове 1, 3, 5, 6 и 7, при 
условие че правилата на национално 
равнище са съвместими с правилата 
относно функционирането на 
вътрешния пазар, включително 
свободното движение на стоки и 
услуги и свободата на установяване, 
недискриминацията и достъпа до 
безпристрастен и независим съдебен 
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контрол.

Изменение 49

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички нови национални правила, 
които надхвърлят разпоредбите на 
настоящата директива, се 
съобщават на Комисията три месеца 
преди прилагането им в очакване на 
разглеждане от страна на 
Комисията по процедурата, посочена 
в членове 5 и 6 от Директива (ЕС) 
2015/1535.

Изменение 50

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органите на държавите членки 
започват обсъждане с всички 
съответни заинтересовани лица, 
включително организации на 
потребителите, относно 
функционирането на веригата на 
доставки в техните държави членки 
и ефективността на техните 
действия за постигане на целите на 
настоящата директива.

Изменение 51

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1
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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 
парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите.

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 
парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите. В рамките на 
тази оценка се разглежда 
необходимостта от преглед на 
настоящата директива, по-специално 
по отношение на това дали трябва да 
бъдат включени нови форми на 
нелоялна търговска практика.
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