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КРАТКА ОБОСНОВКА

Комисията по развитие приветства предложението на Съвета за Директива относно 
нелоялните търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за 
доставка на храни. Нелоялните търговски практики (НТП) по веригата за доставка на 
храни в Съюза водят до несигурност на доходите, разхищение на храни, понижение на 
стандартите за храните и съвременно робство както в ЕС, така и извън него. Тази 
директива представлява ценна възможност да се преодолеят НТП в целия Съюз и да се 
гарантира, че веригите за доставка на храни работят за всички. 

Комисията по развитие приветства по-специално факта, че директивата се прилага по 
отношение на доставчиците независимо от тяхното местоположение в ЕС или извън 
него. Доставчиците по веригата за храни в ЕС, установени в държави извън ЕС, могат 
да имат ограничен достъп до информация, правни знания и средства, което ги прави 
особено уязвими по отношение на НТП. Преодоляването на този дисбаланс е от 
основно значение за създаването на еднакви условия на конкуренция, които ще бъдат 
от полза както за производителите от ЕС, така и за тези извън него, и по този начин ще 
се гарантират еднакви условия на конкуренция, ще се предотврати подбиването на 
цените и ще се осигури справедлива възвръщаемост за земеделските стопани по целия
свят. 

Европейският съюз пое ангажимент в договорите си да допринесе за устойчивото 
развитие и за целите за устойчиво развитие (ЦУР). Всяко приемане на НТП, прилагани 
от страна на европейски купувачи към производители от държави извън ЕС, би 
противоречало на ангажимента на Съюза за съгласуваност на политиките за развитие 
(СПР) и би подкопало политическите цели на ЕС в неговите държави – партньори.

Включването на земеделски производители от държави извън ЕС е напълно подкрепено 
с аргументи в оценката на въздействието на Комисията, в чийто раздел 6.3.3 се казва: 
„Необхващането им би могло да доведе до нарушаване на конкуренцията и до 
отклоняване на търговските потоци; купувачите биха имали стимули да се снабдяват 
от чуждестранни доставчици, които няма да бъдат защитени от правилата срещу 
НТП“. Ето защо е в интерес и на доставчиците от ЕС директивата да се прилага 
еднакво за всички доставчици. В тази оценка на въздействието Комисията също така 
предупреждава, че „подценяването на международното измерение на веригите за 
доставка може да доведе до изключване на подходящи практики от обсега на 
действие на правоприлагащите органи“. В извършената от Комисията оценка на 
въздействието също така се добавя, че „съображенията за дискриминация също 
действат в полза на обхващането на доставчиците от 3-ти държави“.  В този 
контекст целта на предложените по-долу изменения е да се гарантира, че за 
земеделските стопани от ЕС и извън него важат ясни правила.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по земеделие и развитие на 
селските райони да вземе предвид следните изменения:
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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, внос, износ, 
предлагане на пазара, разпространение,
продажба на дребно и продажба на 
крайните потребители на продукти 
на хранително-вкусовата 
промишленост във веригата за 
доставка на селскостопански 
продукти и храни участват различни 
субекти. Тя несъмнено е най-важният 
път, по който продукти на хранително-
вкусовата промишленост стигат от 
стопанството до трапезата. 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, и 
други хранителни продукти, които не са 
изброени в посоченото приложение, но 
са преработени от селскостопански 
продукти за употреба като храна.

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 условия за непочтено 
използване на позиции посредством 
нелоялни търговски практики. 
Нелоялните търговски практики 
ощетяват особено силно малките и 

(5) В различните етапи по веригата 
за доставка на селскостопански 
продукти и 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 
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средните предприятия във веригата за 
доставка на храни. Голямата част от
земеделските производители, доставящи 
първични селскостопански продукти, 
имат малки и средни стопанства.

ощетяват особено силно малките и 
средните предприятия във веригата за 
доставка на храни както в Съюза, така 
и извън него. Често земеделските 
производители, доставящи първични 
селскостопански продукти, са малки и 
средни участници във веригата за 
доставка на селскостопански 
продукти и храни.

Обосновка

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 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-, малки и 
средни предприятия, са особено 
уязвими за нелоялни търговски 

(7) Следва да бъде въведен 
минимален стандарт на Съюза за защита 
срещу нелоялни търговски практики с 
цел да се намали тяхното 
разпространение и да се подпомогне 
осигуряването на достоен стандарт на 
живот за земеделските производители в 
Съюза и извън него, да се 
предотвратят опасните и 
неустойчиви практики, несигурните 
условия на труд и да се намалят 
рисковете, свързани с безопасността 
на храните и разхищението на храни, 
по веригата за доставка на храни. 
Това следва да бъде от полза за всички 
земеделски производители и физически 
или юридически лица, доставящи 
селскостопански и хранителни 
продукти (в т.ч. за организациите на 
производителите и за сдруженията на 
организации на производителите), без 
да увеличава понасяната от тях 
административна тежест. 
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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.

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 
предприятията 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 в Съюза и извън него 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

Нелоялните търговски практики са основна предпоставка за разхищение на храни, за 
опасни и неустойчиви практики, за несигурни условия на труд и са заплаха за доходите 
на дребните производители на храни и на работниците по цялата верига за доставки 
на храни както в Европейския съюз, така и в целия свят. Освен това, тъй като 
защитата се очаква да бъде допълнително разширена надолу по веригата, тя може 
да обхване доставчиците като цяло.

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) С цел да се избегнат нежелани 
последици и нарушения, произтичащи 

(8) За да се гарантира, че ЕС 
изпълнява своето задължение за 
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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.

последователност на политиките за 
развитие по Договора и 
ангажиментите си по целите за 
устойчиво развитие, 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, които 
предлагат и пускат тези продукти на 
пазара на ЕС.

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, подриват политиката 
на Съюза за развитие и нейните цели в рамките на Програмата до 2030 г. за 
устойчиво развитие.

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Дисбалансът на силите по 
веригата на доставки и нелоялните 
търговски практики на 
супермаркетите се оказват скъпо 
струващи; това създава и засилва 
значителните отрицателни 
социални и екологични въздействия в
повечето земеделски и бедни държави, 
сред които отричането на основни 
права на човека, дискриминацията въз 
основа на пола, невъзможността за 
изкарване на гарантиращи жизнен 
минимум заплати и прекалено 
дългото работно време.
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Изменение 6

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 
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 сдружения на 
такива организации, както и от 
организации, работещи с 
производители, или с доказан опит в 
областта на търговските практики 
във веригите за доставка на храни, 
включително неправителствени 
организации и организации на 
гражданското общество или всякакви 
други заинтересовани страни, 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.

Обосновка

Целта на изменението е да се разшири за представителните сдружения правото да 
подават жалба от името на един или повече от своите членове, тъй като повечето 
от отделните доставчици не разполагат със средства, за да действат 
самостоятелно.

Изменение 7

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящата директива се прилага 
по отношение на определени нелоялни 

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

търговски практики, свързани с 
продажбата на селскостопански и 
хранителни продукти от доставчик на 
купувач, включително сделки между 
организации на производители или 
кооперации и техните членове.

Обосновка

Разширяването на обхвата, така че той да включва всички купувачи, е от съществено 
значение, за да се предотврати прехвърлянето на НТП по веригата за доставки без 
никакъв достъп до механизми за подаване на жалби за засегнатите производители и 
доставчици („ефект на доминото“). Включването на отношенията между 
кооперациите и техните членове е особено необходимо в сектора на млякото и 
млечните продукти, където кооперациите често са придобили значителна сила на 
договаряне спрямо своите членове.

Изменение 8

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, 
независимо от неговото място на 
установяване, което купува 
селскостопански или хранителни 
продукти с търговска цел, за да ги пусне 
на пазара на ЕС. Понятието „купувач“ 
може да включва група от такива 
физически и юридически лица;

Изменение 9

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) „нелоялни търговски 
практики“ са практики, които грубо 
се отклоняват от изискванията за 
добро и честно търговско поведение, 
противоречат на добросъвестността 
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и почтеността при сключването на 
сделки и са едностранно наложени от 
купувача на доставчика или налагат –
или правят опити да налагат –
необосновано и непропорционално 
прехвърляне на икономически риск от 
купувача върху доставчика; или 
значителен дисбаланс на правата и 
задълженията спрямо доставчика в 
търговските отношения преди, по 
време на или след сключване на 
договора;

Изменение 10

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) „договор за доставка“ е писмен 
договор между доставчик и купувач, 
който ясно и прозрачно обхваща 
съответните елементи на 
търговското споразумение, 
включително имената на страните, 
техните права и задължения, цена, 
срок на договора, условия на доставка, 
условия на плащане, както и 
основанието, изпълнението на 
договора и последиците от 
прекратяването на договора.

Обосновка

Това определение служи за разработване и наблюдение на другите елементи, 
предложени в директивата. За да се гарантира прозрачност, е необходимо да има 
писмен договор, който да дава възможност за наблюдаване и решаване на случаи на 
злоупотреби, които са регулирани и забранени в самата директива.

Изменение 11

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 12

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 - 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 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 на същата стойност;

Изменение 13

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) използване от купувача на 
обратни електронни търгове или на 
двуетапни търгове с цел понижаване 
на цените; те не са регламентирани и 
не могат да гарантират прозрачност 
на преговорите, ценообразуването и 
участниците в търговете при 
закупуването на селскостопански 
продукти и продукти на хранително-
вкусовата промишленост със 
сертифицирани от ЕС качество и 
произход, както и на 
несертифицирани продукти;
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Обосновка

L'asta elettronica inversa, o al doppio ribasso, utilizzato inizialmente dai grandi gruppi del 
discount, oggi è una pratica comune di gran parte delle catene distributive. Ai fornitori, le 
centrali d’acquisto della GDO chiedono tramite e-mail di avanzare un’offerta per la vendita 
di uno stock di prodotto. Raccolte le proposte, lanciano una seconda asta, nuovamente al 
ribasso, partendo dal prezzo inferiore spuntato nella prima. In pochi minuti, su un portale 
web, il fornitore è chiamato a competere selvaggiamente con altri per aggiudicarsi la 
commessa. Chi si aggiudica la fornitura, spesso si è spinto talmente al limite da doversi 
rivalere nei confronti dei produttori da cui acquista la merce. A loro volta, questi ultimi si 
possono trovare in difficoltà nel garantire i diritti fondamentali ai lavoratori agricoli. In tal 
modo, il meccanismo delle aste al doppio ribasso contribuisce a rendere più difficile 
l’eradicazione dello sfruttamento e del caporalato, dei lavoratori in nero e dei migranti 
irregolari, all'interno e all'esterno dell'Unione.

Изменение 14

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 на условията на договора за 
доставка относно честотата, времето 
или обема на доставката или 
предоставянето, стандартите за качество 
или цените на хранителните продукти, 
или условията на плащане;

Изменение 15

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 
хранителните продукти, което е 
настъпило, след като продуктът е 
преминал в собственост на купувача,
и не се дължи на небрежност или вина 
на доставчика.
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Изменение 16

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) продаване от купувача на 
селскостопански хранителен продукт 
под цената, на която е купен, за да се 
стимулира продажбата на други 
продукти („продажби на загуба с цел 
привличане на клиенти“);

Изменение 17

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) непоследователни твърдения 
на купувача, че продуктите не 
отговарят на козметичните 
спецификации, с цел да се отменят 
или намалят условията на договора за 
доставка;

Изменение 18

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

гв) използване от купувача на 
прекалено стриктни „критерии за 
минимален срок на получаване“ с цел 
да откаже поръчка, която не е 
обработена достатъчно бързо по 
причини, несвързани с доставчика;

Изменение 19

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

гг) изискване от купувача 
доставчиците да поемат 
финансовите разходи за неточно 
прогнозиране, предоставено от 
купувача, за да може доставчикът да 
планира своето производство, така че 
да може да изпълни прогнозираните 
поръчки.

Изменение 20

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, без да 
поема съответните 
административни и процесуални 
разходи.

Изменение 21

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Доставчик, установен извън 
ЕС, подава жалба до прилагащия 
орган на която и да е държава членка. 
При получаване на жалбата 
прилагащият орган я препраща до 
прилагащия орган (ако е различен) в 
държавата членка, в която е 
установен купувачът, за когото 
съществува подозрение, че прилага 
забранена търговска практика
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Обосновка

Директивата се прилага също по отношение на доставчици извън ЕС и по този начин 
това изменение им предоставя механизъм за подаване на жалба. Това е от 
съществено значение, за да се избегне дискриминация между доставчици от ЕС и от 
държави извън ЕС, и за да се избегне нарушаване на конкуренцията и отклоняване на 
търговските потоци. Това е важно, за да се допринесе за задължението за 
последователност на политиките за развитие по Договора и ангажиментите на ЕС 
по целите за устойчиво развитие.

Изменение 22

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Когато купувачът е установен 
извън Съюза, доставчикът подава 
жалба до прилагащия орган в 
държавата членка, в която е 
установен. За случаи, в които 
доставчикът е установен извън 
Съюза, доставчикът може да подаде 
жалба до всеки определен прилагащ 
орган.

Изменение 23

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 имат 
организации на производители или 
сдружения на организации на 
производители в Съюза или извън него, 
в които един или повече членове или 
членове на членуващи в тях 
организации смятат, че са засегнати от 
забранена търговска практика, както и 
организации, работещи с 
производители, или с доказани 
експертни знания по търговски 
практики във веригите за доставка на 



PE626.670v02-00 16/22 AD\1163616BG.docx

BG

храни, включително 
неправителствени организации и 
организации на гражданското 
общество или други организации, 
действащи от името на 
производители или на всяка друга 
заинтересована страна.

Обосновка

За да се преодолее факторът „страх“ и да се гарантира ефективен достъп на 
уязвимите участници, е от съществено значение да се разшири правото на подаване 
на жалба до организации, които работят за постигането на справедливост във 
веригите на доставки и подпомагат уязвими участници, като дребните 
производители на храни и жените. Такъв е по-специално случаят в държави с ниско 
равнище на управление и с висока степен на неравенство.

Изменение 24

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Комисията изготвя 
многоезично ръководство, което е на 
разположение на нейния уебсайт, 
като обяснява как да се състави 
жалба и какъв вид информация 
трябва да бъде предоставена на 
съответните правоприлагащи органи 
в целия Съюз, за да се реши дали може 
да започне официално разследване.

Обосновка

МСП често не разполагат с експертен опит и със знания и умения, за да защитят 
правата си. Това важи особено за МСП в развиващия се свят. Следователно съветите 
и подкрепата на Комисията са абсолютно необходими на МСП за защитата и 
прилагането на техните права.

Изменение 25

Предложение за директива
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Член 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6а

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове за определяне на критерии и 
методология, които да бъдат вземани 
предвид от прилагащите органи при 
налагане на имуществени санкции, 
като се вземат предвид най-малко 
следните елементи: оборотът на 
нарушителя, натрупаните от 
нарушителя ползи от нелоялната 
търговска практика, броят и 
статутът на жертвите на 
нарушението, неколкократното 
използване на нелоялни търговски 
практики от купувач.

Изменение 26

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Комисията гарантира, че ГД 
„Земеделие и развитие на селските 
райони“ има функционална пощенска 
кутия на уебсайта си, с цел оказване 
на подкрепа на малките и средните 
предприятия (МСП) в Съюза и извън 
него, за да защитават и прилагат 
правата си срещу нелоялни търговски 
практики1а, като се предоставя 
информация за процедурите. Цялата 
необходима информация се 
предоставя на всички езици на ЕС.

______________

1a 

http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-
markets/trade-defence/actions-against-
imports-into-the-eu/
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Изменение 27

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Комисията и 
правоприлагащите органи на 
държавите членки прилагат 
разпоредбите на настоящата 
директива при условия на тясно 
сътрудничество. Допълнителните 
условия за сътрудничество 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. Освен това една мрежа 
представлява звено за контакт за доставчици от държави извън ЕС, които не знаят 
пред кой национален прилагащ орган да подадат жалба. 

Изменение 28

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 

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 
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по-конкретно всички съществени данни 
относно прилагането и изпълнението на 
правилата съгласно настоящата 
директива в съответната държава членка 
през предходната година.

по-конкретно всички съществени данни 
относно прилагането и изпълнението на 
правилата съгласно настоящата 
директива в съответната държава членка 
през предходната година, с особено 
внимание към трансграничните 
нелоялни търговски практики и 
тяхното пряко и непряко въздействие 
върху доставчиците, включително 
доставчиците, установени извън 
Съюза. Държавите членки докладват 
и относно въздействието от 
изпълнението на действащата 
директива върху намаляването на 
разхищението на храни, 
подобряването на качеството на 
храните и насърчаването на 
устойчиви практики по веригата за 
доставка на храни.

Изменение 29

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 
парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите.

1. 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 доклада се 
обръща специално внимание на 
ефективността на директивата за 
защитата на най-уязвимите 
участници от нелоялни търговски 
практики по цялата верига за 
доставка на храни както в Съюза, 
така и извън него. В него се оценява и 
приносът на директивата за 
намаляване на разхищението на 
храни, подобряване на качеството на 
храните и насърчаване на устойчиви 
практики по веригата за доставка на 
храни. В доклада се разглежда 
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нуждата от преразглеждане на 
директивата, и по-специално от 
включване на нови форми на НТП, 
както и от използване на данни 
относно производствени разходи и 
пренос на цените по веригата за 
доставка на селскостопански храни, 
за да се установят критерии за 
определяне на справедливи цени в 
рамките на договор за доставка. Въз 
основа на този доклад Комисията 
може да представя подходящи 
законодателни предложения.
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