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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно Европейски план за действие в областта на търговията на дребно в полза 
на всички участници

(2013/2093(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 31 януари 2013 г. за установяване на 
европейски план за действие в областта на търговията (COM(2013)0036),

– като взе предвид Зелената книга на Комисията от 31 януари 2013 г. относно 
нелоялните търговски практики по веригата за доставки на хранителни и 
нехранителни стоки между стопански субекти в Европа (COM(2013)0037),

– като взе предвид доклада на Комисията от 5 юли 2010 г., озаглавен „Наблюдение на 
пазара за търговия и дистрибуция „Към по-ефективен и справедлив вътрешен пазар 
за търговия и дистрибуция до 2020 г.“ (COM(2010)0355), 

– като взе предвид своята резолюция от 5 юли 2011 г. относно по-ефективен и 
справедлив пазар на дребно1,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 22 май 2012 г., озаглавено 
„Европейска програма за потребителите — насърчаване на доверието и растежа“ 
(СОМ(2012)0225),

– — като взе предвид своята резолюция от 11 юни 2013 г. относно нова програма за 
европейската политика за защита на потребителите2,

– като взе предвид работния документ на Комисията от май 2012 г., озаглавен 
„Индекс на условията за потребителите – как потребителите да се чувстват уверени 
на вътрешния пазар: наблюдение на интегрирането на единния пазар на дребно и 
потребителските условия в държавите членки“ (SEC(2012)0165), 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 27 ноември 2012 г., озаглавено 
„Защита на предприятията от заблуждаващи търговски практики и осигуряване на 
ефективно правоприлагане — преглед на Директива 2006/114/ЕО относно 
заблуждаващата и сравнителната реклама“ (СОМ(2012)0702),

– като взе предвид резолюцията си от [...] октомври 2013 г., относно защита на 
предприятията от заблуждаващи търговски практики и осигуряване на ефективно 
правоприлагане — преглед на Директива 2006/114/ЕО относно заблуждаващата и 
сравнителната реклама3,

– като взе предвид работата на Форума на високо равнище за по-добре 

                                               
1 ОВ C 33 E, 5.2.2013 г., стр. 9.
2 Приети текстове, P7_TA(2013)0239.
3 Приети текстове,....
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функционираща верига на предлагането на храни и на платформата на експертите 
относно договорни практики в отношенията между стопански субекти,

– като взе предвид консултативния документ на Комисията от 4 юли 2013 г., 
озаглавен „Консултация със социалните партньори съгласно член 154 от ДФЕС 
относно подобряване на европейското сътрудничество за предотвратяване и 
възпиране на недекларирания труд“ (C(2013)4145),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 28 октомври 2009 г., озаглавено 
„По-добре функционираща верига на предлагането на храни в Европа“ 
(COM(2009)0591), 

– като взе предвид своята резолюция от 7 септември 2010 г. относно справедливи 
доходи за земеделските производители: по-добре функционираща верига на 
предлагането на храни в Европа1,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 11 януари 2012 г., озаглавено 
„Съгласувана уредба за повишаване на доверието в цифровия единен пазар за 
електронната търговия и интернет услугите“ (COM(2011)0942),

– като взе предвид резолюциите си от 11 декември 2012 г.2 и 4 юли 2013 г.3 относно 
доизграждането на цифровия единен пазар,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 
10 юли 2013 г. относно съобщението на Комисията относно установяване на 
европейски план за действие в областта на търговията4,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 
11 юли 2013 г. относно Зелената книга на Комисията относно нелоялните търговски 
практики по веригата за доставки на хранителни и нехранителни стоки между 
стопански субекти в Европа5,

– като взе предвид Директива 2011/38/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите6,

– като взе предвид Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
20 март 2000 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно 
етикетирането, представянето и рекламата на храните7, и Регламент (ЕС) 
№ 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за 
предоставянето на информация за храните на потребителите8,

                                               
1 ОВ C 308 E, 20.10.2011 г., стр. 22.
2 Приети текстове, P7_TA(2012)0468.
3 Приети текстове, P7_TA(2013)0327.
4 ОВ C 0 от 0.0.0000, стр. 0 /Все още непубликувано в Официален вестник.
5 ОВ C 0 от 0.0.0000, стр. 0 /Все още непубликувано в Официален вестник.
6 ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64.
7 ОВ L 109, 6.5.2000 г., стр. 29.
8 ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18.
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– като взе предвид Директива 2006/114/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
12 декември 2006 г. относно заблуждаващата и сравнителната реклама1,

– като взе предвид Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 
февруари 2011 г. относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки2,

– като взе предвид Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
13 ноември 2007 г. относно платежните услуги във вътрешния пазар3,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A7–
0000/2013),

А. като има предвид, че значението на пазара на дребно едва ли може да се надценява, 
тъй като той представлява 11 % от БВП на ЕС и осигурява повече от 15 % от всички 
работни места в Европа, както за квалифицирани така и за неквалифицирани 
работници, и допринася за социалната структура на обществото;

Б. като има предвид, че в едно общество, което все повече се отличава с виртуални 
контакти чрез интернет, магазините продължават да бъдат място, където хората 
срещат други хора и по-специално търговските улици и центровете на градовете 
могат да осигурят условия за споделен опит и да бъдат събирателна точка на 
местната идентичност, гордост на общността и общо наследство и споделени 
ценности;

В. като има предвид, че настоящата икономическа криза има тежки последствия за 
търговията на дребно, които засягат по-специално по-малките, независими 
магазини;

Г. като има предвид, че нелоялните търговски практики (НТП) продължават да 
съществуват и влияят отрицателно по-специално върху земеделските 
производители и малките производствени дружества;

1. приветства създаването от страна на Комисията на Европейски план за действие в 
областта на търговията на дребно;

2. посочва, че планът за действие би трябвало да отдели повече внимание на 
последиците от настоящата икономическа криза върху търговията на дребно и, по-
специално, върху по-малките, независими магазини;

3. приветства намерението на Комисията да създаде постоянна група за 
конкурентоспособността на търговията на дребно, но подчертава важността на 
балансирано представителство, което да включва интересите както на големите, 
така и на дребните търговци, кооперативите и потребителите, опазването на 

                                               
1 ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36.
2 ОВ L 48, 23.2.2011 г., стр. 1.
3 ОВ L 319, 5.12.2007 г., стр. 1.
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околната среда и социалните интереси;

4. настоятелно призовава държавите членки в контекста на политиката за бюджетни 
ограничения да не предприемат мерки, които подкопават доверието на 
потребителите и пряко накърняват интересите на сектора на търговията на дребно, 
като например увеличаване на ДДС или повишаване на таксите за магазините;

5. призовава Комисията и държавите членки да отдадат най-висок политически 
приоритет на сектора на търговията на дребно като стълб на единния пазар, 
включително на цифровия единен пазар и да премахнат практическите пречки, 
които затрудняват търговците на дребно да се възползват изцяло от вътрешния 
пазар;

6. приветства намерението на Комисията да разработи инструменти, които да улеснят 
достъпа на потребителите до прозрачна и надеждна информация за цените, 
качеството и устойчивостта на стоките и услугите; насърчава Комисията да създаде 
лесно достъпна база данни, съдържаща всички европейски и национални 
изисквания за етикетирането; същевременно предупреждава срещу размножаването 
на етикетите и изискванията за етикетиране и призовава към опростяване, за 
предпочитане чрез обединяване на различните аспекти на социалната и екологична 
устойчивост в един етикет, като в същото време се намалят различията в 
националните задължителни изисквания за етикетиране;

7. призовава Комисията да допълни своя план за действие с набор от мерки, насочени 
към подпомагане на независимите търговци на дребно, като например: насърчаване 
на подхода „осиновяване на магазин“, при който по-големи търговци на дребно 
действат като „наставници“ на по-малките магазини в непосредствена близост до 
тях; насърчаване на обединения на независими търговци на дребно, включително 
кооперации, които се възползват от взаимна помощ и някои икономии от мащаба, 
като същевременно запазват пълна независимост; зачитане на правото на местните 
и регионалните органи за насърчаване в някои зони за пазаруване (например 
„търговски улици“) на климат, благоприятен за малки, независими магазини, 
посредством понижаване на ставките за електроенергия и наеми чрез публично-
частни партньорства, чрез въвеждане на бизнес отстъпки от местните такси за 
малките предприятия и независимите търговци на дребно и чрез насърчаване на 
сътрудничеството между различните магазини в тези зони;

8. предупреждава за склонността на някои местни и регионални органи да 
продължават да развиват мащабни проекти, като например търговски центрове и 
молове извън градските центрове, като се има предвид, че особено предвид 
икономическата криза, точката на насищане вече е достигната; отбелязва, че 
наемите в подобни търговски центрове обикновено са твърде високи за по-малките, 
независими магазини и призовава Комисията, със сътрудничеството на държавите 
членки, да изготви проучване за икономическите, социалните и екологичните 
последици от тях;

9. признава правото на местните органи да не допускат създаването на нови търговски 
центрове и хипермаркети, когато това ще има отрицателни социални или 
екологични последици, и насърчава държавите членки да въведат специфични 
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правила, за да се гарантира разнообразие на магазините, което е от основно 
значение, за да могат зоните за пазаруване, по-специално в централните части на 
градовете, да останат привлекателни;

10. подчертава важната роля на публично-частните партньорства за осигуряване на 
чисти, безопасни и достъпни зони за пазаруване в централните части на градовете, 
наред с другото, чрез преодоляване на отрицателното въздействие на незаетите 
сгради в зоните за пазаруване — например чрез предоставяне на тези места на 
начинаещи фирми при по-нисък от обичайното наем;

11. отбелязва, че с нарастването на значението на електронната търговия, магазините са 
изправени пред нови предизвикателства, което прави още по-значима 
многоканалната стратегия за търговията на дребно; във връзка с това изразява 
своята загриженост, предвид социалната роля на търговията на дребно, че 
електронната търговия може да обхване цели сектори от търговията на дребно, 
какъвто например понастоящем изглежда е случаят с аудиовизуалния сектор и 
книгоразпространението; насърчава търговците на дребно да разработват нови 
бизнес модели за подобряване на преживяването при пазаруването в реален 
магазин, наред с другото, чрез подобряване на равнището на обслужване, както 
преди, така и след продажбата, както и чрез обвързване на представянето в интернет 
със служителите, отговорни за продажбите в реалния магазин;

12. подчертава, че секторът на търговията на дребно носи отговорност по отношение на 
устойчивостта; приветства факта, че търговците на дребно и доставчиците са в 
предните редици по отношение на екологичната отговорност, особено що се отнася 
до отпадъците, енергопотреблението, транспорта и намаляването на CO2; счита, че 
са необходими допълнителни усилия в тази област;

13. припомня значението на правилното прилагане на съществуващото социално и 
трудово законодателство; изразява съжаление поради съществуващата висока 
степен на недеклариран труд, което е свързано с висока степен на укриване на 
данъци и пречи на установяването на равнопоставени условия за търговците в 
рамките на вътрешния пазар;

14. изразява своята загриженост поради отслабването на правата на 
франчайзополучателите спрямо франчайзодателя и призовава за прозрачни и 
справедливи договори; по-специално, привлича вниманието на Комисията и на 
държавите членки към проблемите, пред които са изправени 
франчайзополучателите, които желаят да продадат своето предприятие или да 
променят своята бизнес формула, като в същото време останат активни в същия 
сектор; отправя искане към Комисията да проучи последиците от дългосрочните 
клаузи относно конкуренцията, възможностите за закупуване и забраната за 
мултифранчайзинг и да преразгледа в това отношение настоящото освобождаване 
от правилата за конкуренция на договарящи се страни, които имат пазарен дял от 
по-малко от 30 %;

15. подкрепя работата на Форума на високо равнище за по-добре функционираща 
верига на предлагането на храни и на платформата на експертите относно 
договорни практики в отношенията между стопански субекти; счита, че 
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Парламентът трябва спешно да разреши нерешените въпроси, свързани с неговото 
участие в работата на форума; подчертава, че нелоялни търговски практики се 
срещат също в непродоволствената верига на доставки и изисква от Комисията и 
обединенията на стопански субекти да проучат възможностите за създаване на нов, 
открит форум, съсредоточен върху търговията на дребно като цяло;

16. приветства принципите на добрата практика и списъка с примери за нелоялни и 
лоялни практики във вертикалните търговски отношения по веригата на 
продоволственото предлагане, както и рамката за изпълнението и прилагането на 
тези принципи; подчертава, че за да могат тези принципи да доведат до практически 
резултат, от значение е се ангажират всички участници във веригата на 
продоволственото предлагане, включително организациите на земеделски 
производители, както и секторите на производствената промишленост и 
дистрибуцията на едро; отправя искане към Комисията да преразгледа 
въздействието на доброволната инициатива в рамките на две години от нейното 
влизане в сила, и, ако е необходимо, да предложи допълнителни действия;

17. счита, че често за по-слабите участници на пазара е трудно да се оплакват от 
нелоялните търговски практики и подчертава важната роля на сдруженията на 
предприятия, които следва да могат да внасят такива жалби от тяхно име, при 
гарантирана поверителност, до омбудсман или съдия, който следва да разполага с 
правомощия да предприема служебно действия в случай на сведения за тревожни 
тенденции;

18. призовава Комисията да излезе с предложение за законодателство на ЕС, целящо 
забрана на продажбата под себестойност в продоволствения сектор и предоставяне 
на определение на „икономическа зависимост“, което да повиши бдителността 
както на държавите членки, така и на бизнес общността по отношение на 
нелоялните търговски практики;

19. призовава Комисията да гарантира правото на малки доставчици да създават 
обединения на производители, без да бъдат санкционирани за това от страна на 
националните органи за защита на конкуренцията, които оцениха значението на 
тези обединения въз основа на националното производство само по себе си;

20. призовава Комисията, като част от действията срещу нелоялните търговски 
практики, да се бори срещу териториалните ограничения на доставките, наложени 
от страна на производителите със запазената марка;

21. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията, и на правителствата и парламентите на държавите членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Значение на сектора на търговията на дребно за обществото

Търговията на дребно е от голямо икономическо значение, тъй като допринася за 11 % 
от БВП на ЕС и 15 % от заетостта в ЕС. В ЕС се поставя силен акцент върху търговията 
на дребно като един от основните елементи на единния пазар. За по-големите търговци 
на дребно, постигането на икономии от мащаба, възможни в рамките на един добре 
функциониращ вътрешен пазар, може съществено да промени ситуацията. Във връзка с 
това буди съжаление фактът, че много търговци на дребно, които желаят да 
осъществяват дейност в няколко или във всички държави членки, все още са изправени 
пред ненужни пречки, като например различните изисквания за опаковане и 
етикетиране, както и разликите в административните практики.

Единният цифров пазар може да предложи допълнителни възможности за търговците 
на дребно, въпреки че към настоящия момент потребителите все още до голяма степен 
предпочитат доставчици със седалище в тяхната собствена държава, дори и при 
покупки онлайн. Това може да е свързано с факта, че потребителите просто не са 
толкова добре запознати с търговците на дребно, намиращи се в други държави членки, 
но също така и с несигурност относно техните права.

Социалната значимост на търговията на дребно е също толкова важна, колкото и 
икономическата ѝ стойност. Особено при все повече нарастващото значение на 
интернет в ежедневието и компютъризирането на нашите общества като цяло, броят на 
възможностите за социални контакти в реалния живот бързо намалява. Хората са 
склонни да прекарват все повече от времето си пред своите персонални компютри, 
таблети или мобилни телефони, и съществува риск нашите общества да стават все по-
виртуални. Реалните магазини все още са места, където хората взаимодействат в 
реалния живот. Важно е те да не се местят, за предпочитане обградени от по-широка 
обществена среда, в която се предлагат допълнителни услуги, като например 
библиотеки, както и културни и обществени сгради.

Много хора се оплакват, че търговските центрове бързо се превръщат във все по-малко 
привлекателни, защото те съдържат еднакви магазини, които са част от национална или 
международна верига. Това постепенно може напълно да подкопае желанието на 
потребителите да посещават такива центрове, особено ако те могат да купуват същите 
продукти също толкова лесно онлайн. С цел да остане привлекателно, преживяването 
на пазаруването не само следва постоянно да се преосмисля и подобрява, но също 
следва да се стимулира разнообразието от магазини. Независимият търговец може да 
постигне резултати, тъй като независимите магазини биха могли да стимулират 
любопитството на потребителя. Търговските центрове с разнообразно, местно базирано 
предлагане на магазини могат да стимулират живот на общността и дори местната 
идентичност, към която много хора се стремят все повече и повече, въпреки 
глобализацията, или може би именно поради нея.

Сектора на търговията на дребно в настоящата икономическа криза

В повечето държави членки доверието на потребителите е достигнало изключително 
ниско равнище. Гражданите отлагат своите покупки или се ориентират към крайно 
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евтини стоки. В някои държави членки бяха увеличени ставките на ДДС, което прави 
още по-трудно за потребителите да купуват и за търговците на дребно — да оцеляват. 
Положението на сектора на търговията на дребно в ЕС като цяло е тема за 
безпокойство, въпреки че съществуват и изключения.

Най-новите данни на Евростат показват леко подобрение през май 2013 г. в сравнение с 
април 2013 г.1 Въпреки това, в еврозоната, търговията на дребно все още е на по-ниско 
равнище в сравнение със същия месец на предходната година. Нехранителният сектор е 
засегнат по-сериозно от хранителния, а независимите търговци на дребно са особено 
уязвими.

Планът за действие на Комисията в областта на търговията не се занимава пряко с 
последиците от кризата за търговията на дребно и мерките за бюджети ограничения, 
прилагани от държавите членки. Поради това не е разгледан нито един от въпросите 
например за достъпа до финансиране за малки предприятия, предотвратяването на 
фалит, нито все по-задълбочаващия се въпрос за незаетите магазини в центъра на 
зоните за пазаруване. Относно достъпа до финансиране, Парламентът прие отделни 
доклади, което е единствената причина, поради която вашият докладчик не включва 
този въпрос в доклада си. Въпреки това, подобряването на достъпа до финансиране е от 
голямо значение, особено за МСП.

Тъй като изпадането в несъстоятелност засяга по-специално независимите търговци на 
дребно и техният пазарен дял рязко намалява, на техните нужди трябва да се обърне 
особено внимание. Ако не искаме да се окажем с еднообразни в търговско отношение 
градове, Комисията и държавите членки трябва да предприемат незабавни действия. 
По-големите магазини могат да помагат на по-малките, тъй като е и в техен интерес да 
запазят многообразието на магазините в близост до тях, тъй като това ще привлича все 
повече клиенти. Един голяма търговец заяви, че би бил готов да се въведе принципа 
„осиновяване на магазин“. Чрез подобна програма малките предприятия могат да 
потърсят помощ, например по административни или финансови въпроси, без да губят 
своята независимост. Магазините могат да работят заедно чрез създаване на местни 
сдружения, така че развитието на района за пазаруване да се превърне в тяхно 
съвместно предприятие, в тясно сътрудничество с местните органи. Ставките за наеми 
и енергия биха могли да се намалят, за да се съживят някои зони за пазаруване, а 
местните органи биха могли да променят местните такси, с цел да се намалят разходите 
на магазините в дадени области.

Комисията с право подчертава, че пространствените политики не може да проявяват 
дискриминация на икономически основания. Въпреки това може да има „сиви зони“ 
винаги, когато местните органи желаят да насърчат търговските улици в центровете на 
градовете. Съществува осезаема тенденция за това, специфични видове търговци на 
дребно да обхващат търговските улици. В такива случаи следва да се даде възможност 
на местните органи да въведат специфични правила, за да се гарантира разнообразието 
от магазини, което е от съществено значение за запазване на привлекателността на 
пазаруването.

Електронната търговия може да представлява златна възможност за търговците на 
                                               
1 Евростат Бюлетин Евроиндикатори 104/2013.
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дребно, но може да се превърне в заплаха за онези магазини, които просто игнорират 
този феномен. Чувал съм много търговци на дребно се оплакват от клиентите, които 
търсят съвети за даден продукт в реален магазин, само за да купят този продукт онлайн 
от друг, по-евтин магазин. Някои дори твърдят, че може би следва да въведат входна 
такса. Това, разбира се, не е изпълнимо решение и само ще ускори упадъка на 
засегнатите магазини, но то показва отчаянието на тези търговци на дребно.

Търговците на дребно ще трябва да приемат електронната търговия като реален факт. 
Следователно за много магазини е препоръчително да се стремят към многоканална 
политика за продажба, включително както онлайн, така и традиционни канали. 
Обслужването е едно от основните сравнителни предимства на реалния магазин. При 
електронните изделия често за клиента е важно да получи добри съвети. Интернет 
невинаги е лесен за използване от потребителите. Не е ясно на кои уебсайтове може да 
се има доверие. Добър начин да се върви напред би било интернет магазинът и 
реалният магазин да се свържат, така че клиентът да може да потърси и да получи съвет 
от истински продавач в най-близкия клон чрез интернет. Друг начин за насърчаване на 
реалния магазин е чрез създаване на „преживявания“ в магазина. Трябва да се 
предостави нещо повече. Книжарниците могат да канят авторите да четат някои от 
своите произведения; музикалните магазини могат да организират музикални 
изпълнения на живо; магазините за облекло — модни ревюта и др. Обслужването и 
насърчаването на преживявания са от съществено значение за да могат реалните 
магазини да оцелеят.

Договорите за франчайзополучателите стават все по-стриктни. Предизвиква съжаление, 
че Комисията не е включила никакви препоръки в отговор на тази тенденция, тъй като 
тя поставя под въпрос цялостната концепция за франчайзинг, който поради това става 
по-малко привлекателен, като в същото време франчайзингът би могъл да спомогне и 
за намаляването на последиците от икономическата криза.

Устойчивост

Поради ограничения обхват на доклада беше невъзможно да се проучи подробно 
ролята на търговията на дребно в социалните политики и политиките за околната среда. 
Въпреки това, търговията на дребно е от първостепенно значение, когато става дума за 
устойчивост. Магазините могат да оказват влияние върху това какъв вид продукт 
купуват потребителите и могат да стимулират справедливата търговия. Магазините 
могат да насърчават екологосъобразното опаковане, което да подпомогне намаляване 
на отпадъците. Те могат да се влияят и на потребителските модели, свързани с 
консумацията на храни: купете количеството, което ви е необходимо и избягвайте 
разхищаването на храна, купувайте повече биологични храни и др.

Същото важи и за социалните политики. За съжаление, в търговията на дребно се 
случват нарушения на социалните и имиграционните закони. Също така се наблюдава 
тенденция за наемане на млади служители на ниски заплати и тяхното заменяне, когато 
остареят и станат по-скъпи. Особено важно е да се инвестира в персонала, когато 
обслужването и „преживяванията“ станат все по-важни за оцеляването на магазини. 
Търговията на дребно е отличен сектор за предлагане на младите хора на условия за 
обучение, но тя следва да се основава също така на опитни служители, за да предложи 
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подходящото качество. Прилагането на трудовото законодателство следва да бъдат 
приоритет за държавите членки. Във връзка с това тясното сътрудничество между 
сектора на търговията на дребно и на правоприлагащите органи следва да се насърчава, 
така че всякакви подобни нарушения да се разглеждат незабавно и ефективно.

Нелоялни търговски практики (НТП)

Земеделските производители и дребните производители често чувстват, че не 
съществува реална свобода на договаряне, тъй като те могат да продават продуктите си 
само на ограничен брой супермаркети. В действителност нещата са по-сложни. Не 
всички производители са малки дружества. Например, производството на захар 
пословично се контролира от ограничен брой дружества, чието положение е толкова 
силно, че в някои държави членки те почти могат да бъдат разглеждани като монополи. 
Нещо повече, супермаркетите често не работят пряко с производители, а с прекупвачи. 
Такива търговци-прекупвачи могат да бъдат големи мултинационални компании. 
Маржовете на печалба на тези търговци често са много по-големи от тези на 
супермаркетите. Важно е да се има предвид сложността на ситуацията във веригата на 
продоволственото предлагане, когато се разглеждат по-нататъшни стъпки.

Супермаркетите често разглеждат Зелената книга като първа стъпка към 
законодателството на ЕС в тази област. Въпреки че може да бъде полезно да се изяснят 
някои понятия или насоки чрез европейското законодателство, като например 
понятието „икономическа зависимост“, докладчикът не е убеден в ефективността на 
един чисто законодателен подход. За по-малки производители, често ще е трудно да се 
ангажират в официални съдебни производства срещу супермаркети (или прекупвачи). 
Твърде често те се страхуват от ответни мерки: те могат да са разобличили някои НТП, 
но на цената на загуба на своите делови отношения със съответния супермаркет или 
прекупвач.

Затова докладчикът предпочете внимателен подход. Въпреки че би било полезно да се 
стремим към постигане на съгласие на равнище ЕС за забрана на продажба под 
себестойност в продоволствения сектор, като цяло е най-добре да не се разчита твърде 
много на законодателни решения. 

Трябва да бъдат приветствани доброволните инициативи, които вече съществуват в 
някои държави членки и понастоящем също са в процес на разработване на равнището 
на ЕС чрез Форума на високо равнище за по-добре функционираща верига на 
предлагането на храни. Те могат да осигурят основата за съвместно поемане на 
отговорност. Въпреки това някои производители се опасяват, че без правилно 
прилагане, тези доброволни инициативи няма да бъдат в състояние да променят 
положението. Следователно, за да се поддържа натискът е важно да се предвиди 
независим омбудсман или съдия, който да може да издава служебни решения. 
Супермаркетите възразяват срещу анонимните механизми за подаване на жалби. Те 
твърдят, че не са в състояние да се защитават по подходящ начин от подобни жалби и 
могат да станат жертва на обвинения в клевета. С цел да се намери решение, което да 
зачита интересите както на производителите, така и на супермаркетите, докладчикът 
предпочита система, даваща възможност за бизнес асоциации, които да обърнат 
вниманието на омбудсмана или съдията към определени практики, при запазване на 
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поверителност по отношение на техните източници на информация. В съчетание с 
възможността омбудсманът/съдията да действа „ex officio“, това може да бъде добро 
решение на въпроса.

Въпреки че докладчикът подкрепя един доброволен механизъм, той може да бъде 
ефективен единствено, ако всички заинтересовани страни участват в него. Това 
означава, че както производителите, така и прекупвачите и супермаркетите трябва да се 
присъединят към инициативата. В момента производителите все още не са го 
направили; остава да се види колко прекупвачи ще го направят. Ако преди всичко 
супермаркетите се ангажират с инициативата, тя няма да даде резултати.

Второ, доброволната инициатива не предвижда създаването на независим омбудсман 
или съдия. Вместо това, тя се основава на управленска група, съставена от 
представители на всяка заинтересована група. Докладчикът не отхвърля този подход, 
но си задава въпроса дали това решение ще бъде толкова практично колкото работата 
на независим омбудсман/съдия.

Накрая, доброволната инициатива изцяло се позовава на „посочване и порицаване“, 
както и на „посочване и похвала“— не са предвидени други санкции. Именно липсата 
на санкции държи на разстояние производителите от присъединяване към 
инициативата. Ако тази инициатива трябва да се превърне в успех, време е да се 
обмисли възможността за въвеждане на допълнителни санкции, напр. глоби, и 
компенсации на загубите в случай на нарушения на принципите на добрите практики.
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