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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението за директива относно дължима грижа на дружествата във връзка с 
устойчивостта има за цел да насърчи устойчиво и отговорно корпоративно поведение в 
рамките на световните вериги на стойността, което докладчикът напълно подкрепя. 
Предложението ще изисква от дружествата да установяват и, когато е необходимо, да 
предотвратяват, прекратяват или смекчават неблагоприятните въздействия на своите 
дейности върху правата на човека и околната среда. За предприятията тези нови правила 
ще осигурят правна сигурност и еднакви условия на конкуренция в сравнение със 
съществуващото положение, при което в различните държави членки се възприемат 
различни подходи.

Проектостановището има за цел да се повиши нивото на хармонизация на директивата и 
да се избегне фрагментирането, да се запази основаният на риска подход, да се 
рационализират процедурите и да се осигури по-голяма подкрепа за МСП, за да им се 
помогне да изпълнят изискванията.

Докладчикът като цяло е съгласен с целите, предложени от Комисията, но изразява 
загриженост, че макар предложената директива да възприема подход за минимална 
хармонизация, тя дава възможност на държавите членки да налагат задължения, 
различаващи се от тези в настоящата директива. Докладчикът изразява загриженост, че 
това би могло да доведе до различия в правилата на национално равнище, с различни 
изисквания в различните държави членки, което на практика може да подкопае правната 
сигурност и създаването на еднакви условия на конкуренция за дружествата. За тази цел 
докладчикът предложи редица изменения за повишаване на равнището на хармонизация 
и трансгранично сътрудничество в предложението. Например дружествата трябва да 
могат да докажат, че отговарят на изискванията по консолидиран начин, като могат да 
докладват на групово равнище в една-единствена държава членка. 

С цел да се окаже по-добра подкрепа на МСП при спазването на изискванията, 
произтичащи от настоящата директива, докладчикът засили разпоредбите относно 
подкрепата, предоставяна на МСП в членове 7 и 8. В допълнение докладчикът предлага 
Комисията да издаде насоки, за да помогне на дружествата, най-вече на МСП, да 
изпълнят своите задължения за дължима грижа, които могат да бъдат използвани като 
основа за предоставяне на административна или финансова подкрепа на МСП. Освен 
това докладчикът предлага също всяка държава членка да създаде национално единно 
звено за контакт, което да упътва и подкрепя дружествата, като същевременно служи и 
като свързващо звено, за да се осигурява по-добро трансгранично сътрудничество и да 
се избягва фрагментацията. 

И накрая, докладчикът добави някои изменения, насочени към допълнително 
изясняване, че трябва да се възприеме основан на риска подход за ефективна дължима 
грижа и че това следва да се извърши чрез установена основана на риска методология за 
мониторинг, за да се гарантира, че дружествата ефективно идентифицират риска в своята 
верига на стойността, като се вземат предвид естеството и контекстът на дейностите на 
дружеството. Това може да включва например географски съображения, обхвата на 
рисковете и техния мащаб.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по правни въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Дружествата следва да 
предприемат подходящи стъпки за 
установяване и осъществяване на мерки 
за дължима грижа по отношение на 
собствените си дейности, дъщерните си 
дружества, както и своите установени 
преки и непреки стопански отношения 
по цялата си верига на стойността в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящата директива. В настоящата 
директива не следва да се изисква от 
дружествата да гарантират, при всички 
обстоятелства, че неблагоприятни 
въздействия никога няма да настъпят 
или че ще бъдат спрени. Например по 
отношение на стопанските отношения, 
при които неблагоприятното 
въздействие е резултат от държавна 
намеса, дружеството може да не бъде в 
състояние да постигне такива резултати. 
Следователно основните задължения в 
настоящата директива следва да бъдат 
„задължения за наличие на средства“. 
Дружеството следва да предприеме 
подходящите мерки, за които може 
разумно да се очаква, че ще доведат до 
предотвратяване или свеждане до 
минимум на неблагоприятното 
въздействие при обстоятелствата на 
конкретния случай. Желателно е да се 
вземат предвид спецификите на 
веригата на стойността на дружеството, 
сектора или географската област, в 
която осъществяват дейност неговите 
партньори по веригата на стойността, 

(15) Дружествата следва да 
предприемат подходящи стъпки за 
установяване и осъществяване на мерки 
за дължима грижа по отношение на 
собствените си дейности, дъщерните си 
дружества, както и своите стопански 
отношения по цялата си верига на 
стойността в съответствие с 
разпоредбите на настоящата директива. 
В настоящата директива не следва да се 
изисква от дружествата да гарантират, 
при всички обстоятелства, че 
неблагоприятни въздействия никога 
няма да настъпят или че ще бъдат 
спрени. Например по отношение на 
стопанските отношения, при които 
неблагоприятното въздействие е 
резултат от държавна намеса, 
дружеството може да не бъде в 
състояние да постигне такива резултати. 
Следователно основните задължения в 
настоящата директива следва да бъдат 
„задължения за наличие на средства“. 
Дружеството следва да предприеме 
подходящите мерки, за които може 
разумно да се очаква, че ще доведат до 
предотвратяване или свеждане до 
минимум на неблагоприятното 
въздействие при обстоятелствата на 
конкретния случай. Действието следва 
да е пропорционално на значимостта 
и мащаба на неблагоприятното 
въздействие и на приноса на 
поведението на дружеството за 
неблагоприятното въздействие. 
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възможността на дружеството да оказва 
влияние върху своите преки и непреки 
стопански отношения и дали 
дружеството би могло да увеличи 
възможността си за влияние.

Желателно е да се вземат предвид 
спецификите на веригата на стойността 
на дружеството, сектора или 
географската област, в която 
осъществяват дейност неговите 
партньори по веригата на стойността, 
възможността на дружеството да оказва 
влияние върху своите преки и непреки 
стопански отношения и дали 
дружеството би могло да увеличи 
възможността си за влияние. 
Задълженията за дължима грижа, 
предвидени в настоящата директива, 
следва да бъдат подкрепени от 
основан на риска подход, който 
отчита сериозността, 
вероятността и неотложността на 
потенциалните и действителните 
неблагоприятни въздействия.

Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Веригата на стойността 
следва да обхваща дейностите, 
свързани с производството на стока 
или предоставянето на услуги от 
дадено дружество, включително 
разработването на продукта или 
услугата и използването и 
обезвреждането на продукта, както и 
свързаните с това дейности в 
рамките на установените стопански 
отношения на дружеството. Тя 
следва да обхваща установени нагоре 
по веригата преки и непреки 
стопански отношения, чрез които се 
проектират, извличат, произвеждат, 
транспортират, съхраняват и 
доставят суровини, продукти и части 
от продукти или се предоставят 
услуги на дружеството, които са 
необходими за извършване на 
дейностите му, както и отношения 
надолу по веригата, включително 

заличава се
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установени преки и непреки 
стопански отношения, при които се 
използват или получават продукти, 
части от продукти или услуги от 
дружеството до края на жизнения 
цикъл на продукта, включително, 
наред с другото, дистрибуция на 
продукта до търговците на дребно, 
транспорт и складиране на продукта, 
разглобяване на продукта, 
рециклиране, компостиране или 
депониране.

Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) С цел да се даде възможност на 
дружествата да идентифицират 
правилно неблагоприятните 
въздействия в своята верига на 
стойността и да приложат 
подходящ ефект на лоста, 
задълженията за дължима грижа в 
настоящата директива следва да 
бъдат ограничени до установените 
стопански отношения. За целите на 
настоящата директива 
установените стопански отношения 
следва да означават такива преки и 
непреки стопански отношения, които 
са или се очаква да бъдат трайни с 
оглед на тяхната интензивност и 
продължителност и които не 
представляват незначителна или 
спомагателна част от веригата на 
стойността. Естеството на 
стопанските отношения като 
„установени“ следва да се 
преразглежда периодично и най-малко 
на всеки 12 месеца. Ако преките 
стопански отношения на дадено 
дружество са установени, тогава 
всички свързани непреки стопански 
отношения също следва да се считат 
за установени по отношение на това 

заличава се
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дружество.

Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) С цел полагане на подходяща 
дължима грижа в областта на правата на 
човека и околната среда по отношение 
на техните дейности, техните дъщерни 
предприятия и техните вериги на 
стойността дружествата, обхванати от 
настоящата директива, следва да 
интегрират дължимата грижа в 
дружествените политики, да 
установяват, предотвратяват, смекчават, 
както и да прекратяват потенциалните и 
действителните неблагоприятни 
въздействия върху правата на човека и 
околната среда и да свеждат до 
минимум техния мащаб, да установят и 
поддържат процедура за подаване на 
жалби, да наблюдават ефективността на 
предприетите мерки в съответствие с 
изискванията, установени в настоящата 
директива, и да оповестяват публично 
своята дължима грижа. За да се осигури 
яснота за дружествата, в настоящата 
директива следва да бъдат ясно 
разграничени по-специално стъпките за 
предотвратяване и смекчаване на 
потенциалните неблагоприятни 
въздействия и за прекратяване, или 
когато това не е възможно, за свеждане 
до минимум на действителните 
неблагоприятни въздействия.

(27) С цел полагане на подходяща 
дължима грижа в областта на правата на 
човека и околната среда по отношение 
на техните дейности, техните дъщерни 
предприятия и техните вериги на 
стойността дружествата, обхванати от 
настоящата директива, следва да 
интегрират дължимата грижа в 
дружествените политики, да 
установяват, предотвратяват, смекчават, 
както и да прекратяват потенциалните и 
действителните неблагоприятни 
въздействия върху правата на човека и 
околната среда и да свеждат до 
минимум техния мащаб, да установят и 
поддържат процедура за подаване на 
жалби, да наблюдават ефективността на 
предприетите мерки в съответствие с 
изискванията, установени в настоящата 
директива, и да оповестяват публично 
своята дължима грижа и свързаната с 
нея информация, за да подпомогнат 
дружествата, техните дъщерни 
дружества и бизнес партньори, 
работещи в развиващите се държави, 
да идентифицират, предотвратяват 
и ефективно да противодействат на 
действителни или потенциални 
неблагоприятни въздействия върху 
правата на човека и околната 
среда. За да се осигури яснота за 
дружествата, в настоящата директива 
следва да бъдат ясно разграничени по-
специално стъпките за предотвратяване 
и смекчаване на потенциалните 
неблагоприятни въздействия и за 
прекратяване, или когато това не е 
възможно, за свеждане до минимум на 
действителните неблагоприятни 
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въздействия.

Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 27 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27а) Настоящата директива има за 
цел да бъдат създадени еднакви 
условия на конкуренция и да се 
прекрати разпокъсаността на 
вътрешния пазар. За ефективността 
на настоящата директива от 
решаващо значение е да се прилагат 
еднакви правила за предприятията на 
вътрешния пазар. Следователно 
държавите членки не следва да 
запазват, нито въвеждат разпоредби 
в националното си право, различни от 
установените в настоящата 
директива.

Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) За да се съобразят със 
задълженията за дължима грижа, 
дружествата трябва да предприемат 
подходящи мерки по отношение на 
идентифицирането, предотвратяването и 
прекратяването на неблагоприятни 
въздействия. „Подходяща мярка“ следва 
да означава мярка, която е в състояние 
да постигне целите на дължимата 
грижа, съизмерима е със степента на 
сериозност на неблагоприятното 
въздействие и неговата вероятност и е 
разумно достъпна за дружеството, като 
се вземат предвид обстоятелствата на 
конкретния случай, включително 
характеристиките на икономическия 
сектор и на специфичните стопански 
отношения и влиянието на дружеството 

(29) За да се съобразят със 
задълженията за дължима грижа, 
дружествата трябва да предприемат 
подходящи мерки по отношение на 
идентифицирането, предотвратяването и 
прекратяването на неблагоприятни 
въздействия. „Подходяща мярка“ следва 
да означава пропорционална мярка, 
която е в състояние да постигне целите 
на основана на риска дължима грижа и 
е разумно достъпна за дружеството, 
съизмерима е със степента на 
сериозност на неблагоприятното 
въздействие и неговата вероятност, 
както и със степента на участие на 
дружеството в потенциалното 
неблагоприятно въздействие, като се 
вземат предвид обстоятелствата на 
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върху тях, както и необходимостта от 
определяне на приоритетни действия. В 
този контекст в съответствие с 
международните рамки влиянието на 
дружеството върху стопанските 
отношения следва да включва, от една 
страна, способността му да убеди 
партньорите в тези взаимоотношения да 
предприемат действия за прекратяване 
или предотвратяване на неблагоприятни 
въздействия (например чрез собственост 
или фактически контрол, пазарна мощ, 
изисквания за предварителен подбор, 
обвързване на бизнес стимулите с 
резултатите в областта на правата на 
човека и околната среда и др.) и, от 
друга страна, степента на влияние или 
ефект на лоста, които дружеството би 
могло обосновано да упражни, 
например чрез сътрудничество с 
въпросния бизнес партньор или чрез 
взаимодействие с друго дружество, 
което е прекият бизнес партньор в 
стопанските отношения, свързани с 
неблагоприятното въздействие.

конкретния случай, включително 
характеристиките на икономическия 
сектор и на специфичните стопански 
отношения и влиянието на дружеството 
върху тях, както и необходимостта от 
определяне на приоритетни действия. В 
този контекст в съответствие с 
международните рамки влиянието на 
дружеството върху стопанските 
отношения следва да включва, от една 
страна, способността му да убеди 
партньорите в тези взаимоотношения да 
предприемат действия за прекратяване 
или предотвратяване на неблагоприятни 
въздействия (например чрез собственост 
или фактически контрол, пазарна мощ, 
изисквания за предварителен подбор, 
обвързване на бизнес стимулите с 
резултатите в областта на правата на 
човека и околната среда и др.) и, от 
друга страна, степента на влияние или 
ефект на лоста, които дружеството би 
могло обосновано да упражни, 
например чрез сътрудничество с 
въпросния бизнес партньор или чрез 
взаимодействие с друго дружество, 
което е прекият бизнес партньор в 
стопанските отношения, свързани с 
неблагоприятното въздействие.

Изменение 7
Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Съгласно задълженията за 
дължима грижа, определени в 
настоящата директива, всяко дружество 
следва да установи действителното или 
потенциалното неблагоприятно 
въздействие върху правата на човека и 
околната среда. За да се даде 
възможност за цялостно 
идентифициране на неблагоприятните 
въздействия, това идентифициране 
следва да се основава на количествена и 
качествена информация. Що се отнася 

(30) Съгласно задълженията за 
дължима грижа, определени в 
настоящата директива, всяко дружество 
следва да установи действителното или 
потенциалното неблагоприятно 
въздействие върху правата на човека и 
околната среда, в съответствие с 
основан на риска подход. За да се даде 
възможност за цялостно 
идентифициране на неблагоприятните 
въздействия, това идентифициране 
следва да се основава на количествена и 
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до неблагоприятните въздействия върху 
околната среда например, дружеството 
следва да получи информация за 
изходното състояние в по-
високорискови обекти или съоръжения 
във веригите на стойността. 
Идентифицирането на 
неблагоприятните въздействия следва 
да включва динамична оценка на 
правата на човека и на екологичния 
контекст на редовни интервали от 
време: преди нова дейност или 
взаимоотношение, преди важни 
решения или промени в дейността; в 
отговор или при предвиждане на 
промени в работната среда; както и 
периодично, най-малко на всеки 
12 месеца, през целия жизнен цикъл на 
дадена дейност или взаимоотношение. 
Регулираните финансови предприятия, 
които предоставят заеми, кредити или 
други финансови услуги, следва да 
установят неблагоприятните 
въздействия само в началото на 
договора. При установяването на 
неблагоприятните въздействия 
дружествата следва също така да 
установят и оценят въздействието на 
бизнес модела и стратегиите на 
стопанските отношения, включително 
търговските практики и практиките за 
възлагане на обществени поръчки и за 
ценообразуване. Когато дружеството не 
може едновременно да предотврати, 
прекрати или сведе до минимум всички 
свои неблагоприятни въздействия, то 
следва да може да приоритизира 
действията си, при условие че 
предприеме мерките, които са разумно 
достъпни за дружеството, като вземе 
предвид конкретните обстоятелства.

качествена информация. Що се отнася 
до неблагоприятните въздействия върху 
околната среда например, дружеството 
следва да получи информация за 
изходното състояние в по-
високорискови обекти или съоръжения 
във веригите на стойността. 
Идентифицирането на 
неблагоприятните въздействия следва 
да включва динамична оценка на 
правата на човека и на екологичния 
контекст на редовни интервали от 
време: преди нова дейност или 
взаимоотношение, преди важни 
решения или промени в дейността; в 
отговор или при предвиждане на 
промени в работната среда; както и най-
малко на всеки 12 месеца, през целия 
жизнен цикъл на дадена дейност или 
взаимоотношение. Регулираните 
финансови предприятия, които 
предоставят заеми, кредити или други 
финансови услуги, следва да установят 
неблагоприятните въздействия само в 
началото на договора. При 
установяването на неблагоприятните 
въздействия дружествата следва също 
така да установят и оценят 
въздействието на бизнес модела и 
стратегиите на стопанските отношения, 
включително търговските практики и 
практиките за възлагане на обществени 
поръчки и за ценообразуване. Когато 
дружеството не може едновременно да 
предотврати, прекрати или сведе до 
минимум всички свои неблагоприятни 
въздействия, то следва да може да 
приоритизира действията си, при 
условие че предприеме мерките, които 
са разумно достъпни за дружеството, 
като вземе предвид конкретните 
обстоятелства.

Изменение 8
Предложение за директива
Съображение 30 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(30a) Основаният на риска подход за 
дължима грижа следва да даде 
възможност за прилагане на основана 
на риска методология за 
идентифициране, която позволява на 
дружествата да възприемат подход 
по отношение на идентифицирането 
на действителни и потенциални 
неблагоприятни въздействия върху 
правата на човека и околната среда, 
който взема предвид вероятността, 
сериозността и неотложността на 
потенциалните или действителните 
неблагоприятни въздействия върху 
правата на човека и околната среда, 
както и естеството и контекста на 
дейността на дружеството, 
включително географските 
съображения, степента и вида на 
рисковете, свързани с такива 
потенциални или неблагоприятни 
въздействия, и техния мащаб.

Изменение 9
Предложение за директива
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) В съответствие с 
международните стандарти при 
предотвратяването и смекчаването, 
както и при прекратяването и 
свеждането до минимум на 
неблагоприятните въздействия следва 
да се отчитат интересите на лицата, 
които са засегнати по неблагоприятен 
начин За да се даде възможност за 
непрекъснато взаимодействие с бизнес 
партньорите по веригата на стойността 
вместо прекратяване на деловите 
взаимоотношения (оттегляне) и 
евентуално задълбочаване на 
неблагоприятните въздействия, в 
настоящата директива следва да се 
гарантира, че оттеглянето е крайна 

(32) В съответствие с 
международните стандарти при 
предотвратяването и смекчаването, 
както и при прекратяването и 
свеждането до минимум на 
неблагоприятните въздействия следва 
да се отчитат интересите на лицата, 
които са засегнати по неблагоприятен 
начин. За да се даде възможност за 
непрекъснато взаимодействие с бизнес 
партньорите по веригата на стойността 
вместо прекратяване на деловите 
взаимоотношения (оттегляне) и 
евентуално задълбочаване на 
неблагоприятните въздействия, в 
настоящата директива следва да се 
гарантира, че оттеглянето е крайна 
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мярка, която е в съответствие с 
политиката на Европейския съюз за 
нулева толерантност към детския труд. 
Прекратяването на стопански 
отношения би могло да изложи детето 
на още по-сериозни неблагоприятни 
последици за правата на човека. Ето 
защо това следва да се вземе предвид 
при вземането на решение относно 
подходящите действия, които да бъдат 
предприети.

мярка, която е в съответствие с 
политиката на Европейския съюз за 
нулева толерантност към детския труд. 
Прекратяването на стопански 
отношения би могло да изложи детето 
на още по-сериозни неблагоприятни 
последици за правата на човека. Ето 
защо това следва да се вземе предвид 
при вземането на решение относно 
подходящите действия, които да бъдат 
предприети. Дружествата следва да 
започнат своевременен, ефективен и 
конструктивен диалог със 
заинтересованите страни, засегнати 
от решението за спиране или 
прекратяване на неблагоприятните 
въздействия, преди да вземат това 
решение, и оценяват всички 
потенциални неблагоприятни 
въздействия, които могат да 
възникнат от тези действия. 

Изменение 10
Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) За да изпълнят задължението за 
предотвратяване и смекчаване съгласно 
настоящата директива, от дружествата 
следва да се изисква да предприемат 
следните действия, когато е 
целесъобразно. Когато е необходимо 
поради сложността на превантивните 
мерки, дружествата следва да 
разработят и приложат план за 
превантивни действия. Дружествата 
следва да се стремят да получат 
договорни гаранции от пряк партньор, с 
когото имат установени стопански 
отношения, че той ще гарантира 
спазването на кодекса за поведение или 
плана за превантивни действия, 
включително като искат съответни 
договорни гаранции от своите 
партньори, доколкото дейностите 
им са част от веригата на 

(34) За да изпълнят задължението за 
предотвратяване и смекчаване съгласно 
настоящата директива, от дружествата 
следва да се изисква да предприемат 
следните действия, когато е 
целесъобразно. Когато е необходимо 
поради сложността на превантивните 
мерки, дружествата следва да 
разработят и приложат план за 
превантивни действия. Дружествата 
следва да се стремят да получат 
договорни или други гаранции от пряк 
партньор, с когото имат стопански 
отношения, че той ще гарантира 
спазването на кодекса за поведение или 
плана за превантивни действия. 
Договорните гаранции следва да бъдат 
разумни, недискриминационни и 
придружени от подходящи мерки за 
проверка на съответствието. За да се 
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стойността на дружествата. 
Договорните гаранции следва да бъдат 
придружени от подходящи мерки за 
проверка на съответствието. За да се 
гарантира всеобхватното 
предотвратяване на действителни и 
потенциални неблагоприятни 
въздействия, дружествата следва също 
така да осъществяват инвестиции, 
насочени към предотвратяването им, да 
предоставят целенасочена и 
пропорционална подкрепа за МСП, с 
които имат установени стопански 
отношения, като например 
финансиране, например чрез пряко 
финансиране, нисколихвени заеми, 
гаранции за непрекъснато снабдяване и 
помощ за осигуряване на финансиране, 
за да спомогнат за прилагането на 
кодекса за поведение или плана за 
превантивни действия, или технически 
насоки, например под формата на 
обучение, модернизиране на системите 
за управление и сътрудничество с други 
дружества.

гарантира всеобхватното 
предотвратяване на действителни и 
потенциални неблагоприятни 
въздействия, дружествата следва също 
така да осъществяват инвестиции, 
насочени към предотвратяването им, да 
предоставят целенасочена и 
пропорционална подкрепа за МСП, с 
които имат стопански отношения, като 
например финансиране, например чрез 
пряко финансиране, нисколихвени 
заеми, гаранции за непрекъснато 
снабдяване и помощ за осигуряване на 
финансиране, за да спомогнат за 
прилагането на кодекса за поведение 
или плана за превантивни действия, или 
технически насоки, например под 
формата на обучение, модернизиране на 
системите за управление и 
сътрудничество с други дружества.

Изменение 11
Предложение за директива
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) За да бъде отразен пълният 
набор от варианти за дружеството в 
случаите, когато потенциалните 
въздействия не могат да бъдат 
преодолени чрез описаните мерки за 
предотвратяване или свеждане до 
минимум, в настоящата директива 
следва да се отбележи и 
възможността то да се стреми да 
сключи договор с непреки бизнес 
партньори с оглед спазване на кодекса 
за поведение на дружеството или 
плана за превантивни действия, 
както и да предприеме подходящи 
мерки за проверка на спазването на 
договора от страна на партньорите в 

заличава се
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непреките стопански отношения.

Изменение 12
Предложение за директива
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Що се отнася до преките и 
непреките стопански отношения, чрез 
промишленото сътрудничество, 
промишлените схеми и инициативите с 
участието на множество заинтересовани 
страни може да се спомогне за 
създаване на допълнителен ефект на 
лоста с цел идентифициране, 
смекчаване и предотвратяване на 
неблагоприятните въздействия. Поради 
това дружествата следва да могат да 
разчитат на такива инициативи в 
подкрепа на изпълнението на 
задълженията им за дължима грижа, 
предвидени в настоящата директива, 
доколкото тези схеми и инициативи са 
подходящи за подпомагане на 
изпълнението на тези задължения. 
Дружествата биха могли да оценят по 
собствена инициатива съгласуването на 
тези схеми и инициативи със 
задълженията по настоящата директива. 
За да се осигури пълна информация за 
такива инициативи, в директивата 
следва също така да се посочи 
възможността Комисията и държавите 
членки да улесняват разпространението 
на информация относно такива схеми 
или инициативи и резултатите от тях. 
Комисията, в сътрудничество с 
държавите членки, може да издаде 
насоки за оценяване на пригодността на 
промишлените схеми и инициативите с 
участието на множество заинтересовани 
страни.

(37) Що се отнася до стопанските 
отношения, чрез промишленото 
сътрудничество, промишлените схеми и 
инициативите с участието на множество 
заинтересовани страни може да се 
спомогне за създаване на допълнителен 
ефект на лоста с цел идентифициране, 
смекчаване и предотвратяване на 
неблагоприятните въздействия. Поради 
това дружествата следва да могат да 
разчитат на такива инициативи в 
подкрепа на изпълнението на 
задълженията им за дължима грижа, 
предвидени в настоящата директива, 
доколкото тези схеми и инициативи са 
подходящи за подпомагане на 
изпълнението на тези задължения. 
Дружествата биха могли да оценят по 
собствена инициатива съгласуването на 
тези схеми и инициативи със 
задълженията по настоящата директива. 
За да се осигури пълна информация за 
такива инициативи, в директивата 
следва също така да се посочи 
възможността Комисията и държавите 
членки да улесняват разпространението 
на информация относно такива схеми 
или инициативи и резултатите от тях. 
Комисията, в сътрудничество с 
държавите членки и съответните 
заинтересовани страни, следва да 
издава насоки за оценяване на 
пригодността на промишлените схеми и 
инициативите с участието на множество 
заинтересовани страни. В допълнение, 
Комисията следва да разработи 
система за официално признаване на 
промишлени схеми и инициативи с 
участието на множество 
заинтересовани страни. Спазването 
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на признатите промишлени схеми и 
инициативи с участието на 
множество заинтересовани страни 
допринася за гарантирането на 
съответствие с изискванията за 
дължима грижа, наложени с 
настоящата директива. 
Разчитането на промишлени схеми и 
инициативи с участието на 
множество заинтересовани страни 
не освобождава дружеството от 
индивидуалната му отговорност и 
задължения да полага дължима 
грижа в съответствие с настоящата 
директива.

Изменение 13
Предложение за директива
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) За да се спази задължението за 
прекратяване на действителните 
неблагоприятни въздействия и свеждане 
до минимум на техния мащаб съгласно 
настоящата директива, от дружествата 
следва да се изисква да предприемат 
следните действия, когато е 
целесъобразно. Те следва да 
неутрализират неблагоприятното 
въздействие или да сведат до минимум 
мащаба му чрез действие, което е 
пропорционално на значимостта и 
мащаба на неблагоприятното 
въздействие и на приноса на 
поведението на дружеството за вредата. 
Когато е необходимо поради факта, че 
неблагоприятното въздействие не може 
да бъде незабавно прекратено, 
дружествата следва да разработят и 
приложат план за корективни действия с 
обосновани и ясно определени срокове 
за действие и качествени и 
количествени показатели за измерване 
на подобренията. Дружествата следва да 
се погрижат да получат договорни 
гаранции от пряк партньор, с когото 

(39) За да се спази задължението за 
прекратяване на действителните 
неблагоприятни въздействия и свеждане 
до минимум на техния мащаб съгласно 
настоящата директива, от дружествата 
следва да се изисква да предприемат 
следните действия, когато е 
целесъобразно. Те следва да 
неутрализират неблагоприятното 
въздействие или да сведат във 
възможно най-голяма степен мащаба 
му чрез действие, което е 
пропорционално на значимостта и 
мащаба на неблагоприятното 
въздействие и на приноса на 
поведението на дружеството за вредата. 
Когато е необходимо поради факта, че 
неблагоприятното въздействие не може 
да бъде незабавно прекратено, 
дружествата следва да разработят и 
приложат план за корективни действия с 
обосновани и ясно определени срокове 
за действие и качествени и 
количествени показатели за измерване 
на подобренията. Дружествата следва да 
се погрижат да получат договорни 
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имат установени стопански отношения, 
че той ще гарантира спазването на 
кодекса за поведение или плана за 
превантивни действия на 
дружеството, и ако е необходимо, 
включително като поискат 
съответните договорни гаранции от 
своите партньори, доколкото 
дейностите им са част от веригата 
на стойността на дружеството. 
Договорните гаранции следва да бъдат 
придружени от подходящи мерки за 
проверка на съответствието. И накрая, 
дружествата следва също така да 
осъществяват инвестиции, насочени към 
прекратяване на неблагоприятното 
въздействие или свеждане до минимум 
на мащаба му, да предоставят 
целенасочена и пропорционална 
подкрепа на МСП, с които имат 
установени стопански отношения, и да 
си сътрудничат с други субекти, 
включително, когато е целесъобразно, 
да повишават способността на 
дружеството да прекрати 
неблагоприятното въздействие.

гаранции от пряк партньор, с когото 
имат установени стопански отношения, 
че той ще гарантира спазването на 
кодекса за поведение, и ако е 
необходимо, плана за превантивни 
действия на дружеството. Договорните 
гаранции следва да бъдат придружени 
от подходящи мерки за проверка на 
съответствието. И накрая, дружествата 
следва също така да осъществяват 
инвестиции, насочени към прекратяване 
на неблагоприятното въздействие или 
намаляването му във възможно най-
висока степен, да предоставят 
целенасочена и пропорционална 
подкрепа на МСП, с които имат 
установени стопански отношения, и да 
си сътрудничат с други субекти, 
включително, когато е целесъобразно, 
да повишават способността на 
дружеството да прекрати 
неблагоприятното въздействие.

Изменение 14
Предложение за директива
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) За да се отрази пълният набор 
от варианти за дружеството в 
случаите, когато чрез описаните 
мерки не би могло да се намери 
решение за действителните 
въздействия, в настоящата 
директива следва също така да се 
посочи възможността дружеството 
да се стреми да сключи договор с 
непрекия бизнес партньор с оглед 
постигане на съответствие с кодекса 
за поведение на дружеството или 
плана за корективни действия, както 
и да предприеме подходящи мерки за 
проверка на спазването на договора 

заличава се
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от страна на партньорите в 
непреките стопански отношения.

Изменение 15
Предложение за директива
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) Дружествата следва да осигурят 
възможност за лицата и организациите 
да подават жалби пряко до тях в случай 
на основателни опасения за 
действителни или потенциални 
неблагоприятни въздействия върху 
правата на човека и околната среда. 
Организациите, които биха могли да 
подават такива жалби, следва да 
включват синдикални организации и 
други представители на работниците, 
които представляват физически лица, 
работещи в съответната верига на 
стойността, и организации на 
гражданското общество, които 
извършват дейност в области, свързани 
със съответната верига на стойността, 
когато имат информация за 
потенциално или действително 
неблагоприятно въздействие. 
Дружествата следва да установят 
процедура за разглеждане на тези жалби 
и да информират за тези процеси, 
когато е целесъобразно, работниците, 
синдикалните организации и други 
представители на работниците. 
Прибягването до механизма за подаване 
на жалби и осигуряване на мерки за 
възстановяване не следва да 
възпрепятства жалбоподателя да 
използва средства за правна защита. В 
съответствие с международните 
стандарти в жалбите следва да е 
възможно да се поискат подходящи 
последващи действия от дружеството 
във връзка с жалбата и провеждане на 
среща с представители на дружеството 
на подходящо равнище, за да се обсъдят 
потенциалните или действителните 

(42) Дружествата следва да осигурят 
възможност за лицата, които са пряко 
засегнати или разполагат с 
основателни съображения да считат, 
че ще бъдат пряко засегнати от 
неблагоприятно въздействие, и за 
организациите да подават жалби пряко 
до тях в случай на основателни 
опасения за действителни или 
потенциални неблагоприятни 
въздействия върху правата на човека и 
околната среда. Организациите, които 
биха могли да подават такива жалби, 
следва да включват синдикални 
организации и други представители на 
работниците, които представляват 
физически лица, работещи в 
съответната верига на стойността, и 
организации на гражданското общество, 
които извършват дейност в области, 
свързани със съответната верига на 
стойността. Дружествата следва да 
установят процедура за разглеждане на 
тези жалби и да информират за тези 
процеси съответните заинтересовани 
страни, включително работниците, 
синдикалните организации и други 
представители на работниците. 
Прибягването до механизма за подаване 
на жалби и осигуряване на мерки за 
възстановяване не следва да 
възпрепятства жалбоподателя да 
използва средства за правна защита. В 
съответствие с международните 
стандарти в жалбите следва да е 
възможно да се поискат подходящи 
последващи действия от дружеството 
във връзка с жалбата и провеждане на 
среща с представители на дружеството 
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сериозни неблагоприятни въздействия, 
които са предмет на жалбата. Този 
достъп не следва да води до 
неоснователни искания от страна на 
дружествата.

на подходящо равнище, за да се обсъдят 
потенциалните или действителните 
сериозни неблагоприятни въздействия, 
които са предмет на жалбата. Този 
достъп не следва да води до 
неоснователни искания от страна на 
дружествата.

Изменение 16
Предложение за директива
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) Дружествата следва да 
наблюдават прилагането и 
ефективността на своите мерки за 
дължима грижа. Те следва да извършват 
периодични оценки на собствените си 
дейности, на дейностите на своите 
дъщерни дружества, а когато са 
свързани с веригите на стойността на 
дружеството — на дейностите на 
партньорите в своите установени 
стопански отношения, за да наблюдават 
ефективността на установяването, 
предотвратяването, свеждането до 
минимум, прекратяването и 
смекчаването на неблагоприятните 
въздействия върху правата на човека и 
околната среда. Целта на тези оценки е 
да потвърдят, че неблагоприятните 
въздействия са правилно установени, че 
са приложени мерките за дължима 
грижа и че неблагоприятните 
въздействия действително са 
предотвратени или прекратени.За да се 
гарантира, че тези оценки са актуални, 
те трябва да се извършват най-малко на 
всеки 12 месеца и да се преразглеждат 
междувременно, ако има разумни 
основания да се смята, че е възможно да 
възникнат значителни нови рискове от 
неблагоприятно въздействие.

(43) Дружествата следва да 
наблюдават прилагането и 
ефективността на своите мерки за 
дължима грижа. Те следва да извършват 
периодични оценки на собствените си 
дейности като се консултират със 
съответните заинтересовани 
страни, на дейностите на своите 
дъщерни дружества, а когато са 
свързани с веригите на стойността на 
дружеството — на дейностите на 
партньорите в своите стопански 
отношения, за да наблюдават 
ефективността на установяването, 
предотвратяването, свеждането до 
минимум, прекратяването и 
смекчаването на неблагоприятните 
въздействия върху правата на човека и 
околната среда. Целта на тези оценки е 
да потвърдят, че неблагоприятните 
въздействия са правилно установени, че 
са приложени мерките за дължима 
грижа и че неблагоприятните 
въздействия действително са 
предотвратени или прекратени.За да се 
гарантира, че тези оценки са актуални, 
те трябва да се извършват най-малко на 
всеки 12 месеца и да се преразглеждат 
междувременно, ако има разумни 
основания да се смята, че е възможно да 
възникнат значителни нови рискове от 
неблагоприятно въздействие.
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Изменение 17
Предложение за директива
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) Както в съществуващите 
международни стандарти, определени в 
Ръководните принципи на ООН за 
бизнеса и правата на човека и рамката 
на ОИСР, част от изискването за 
дължима грижа е съобщаването на 
важна за външните лица информация 
относно политиките, процесите и 
дейностите за дължима грижа, 
провеждани с цел установяване и 
справяне с действителни или 
потенциални неблагоприятни 
въздействия, включително 
констатациите и резултатите от тези 
дейности. В предложението за 
изменение на Директива 2013/34/ЕС по 
отношение на отчитането на 
предприятията във връзка с 
устойчивостта се определят съответните 
задължения за докладване за 
дружествата, обхванати от настоящата 
директива. За да се избегне дублиране 
на задълженията за отчитане, в 
настоящата директива не следва да се 
въвеждат нови такива задължения в 
допълнение към задълженията по 
Директива 2013/34/ЕС за дружествата, 
обхванати от посочената директива, 
както и стандартите за отчитане, които 
следва да бъдат разработени съгласно 
нея. Що се отнася до дружествата, които 
попадат в обхвата на настоящата 
директива, но не и в обхвата на 
Директива 2013/34/ЕС, за да изпълнят 
задължението си за съобщаване на 
информация като част от дължимата 
грижа съгласно настоящата директива, 
те следва да публикуват на уебсайта си 
годишна декларация на език, който 
обичайно се използва в сферата на 
международната стопанска дейност.

(44) Както в съществуващите 
международни стандарти, определени в 
Ръководните принципи на ООН за 
бизнеса и правата на човека и рамката 
на ОИСР, част от изискването за 
дължима грижа е съобщаването на 
важна за външните лица информация 
относно политиките, процесите и 
дейностите за дължима грижа, 
провеждани с цел установяване и 
справяне с действителни или 
потенциални неблагоприятни 
въздействия, включително 
констатациите и резултатите от тези 
дейности. В предложението за 
изменение на Директива 2013/34/ЕС по 
отношение на отчитането на 
предприятията във връзка с 
устойчивостта се определят съответните 
задължения за докладване за 
дружествата, обхванати от настоящата 
директива. За да се избегне дублиране 
на задълженията за отчитане, в 
настоящата директива не следва да се 
въвеждат нови такива задължения в 
допълнение към задълженията по 
Директива 2013/34/ЕС за дружествата, 
обхванати от посочената директива, 
както и стандартите за отчитане, които 
следва да бъдат разработени съгласно 
нея. Що се отнася до дружествата, които 
попадат в обхвата на настоящата 
директива, но не и в обхвата на 
Директива 2013/34/ЕС, за да изпълнят 
задължението си за съобщаване на 
информация като част от дължимата 
грижа съгласно настоящата директива, 
те следва да публикуват на уебсайта си 
годишна декларация на език, който 
обичайно се използва в сферата на 
международната стопанска дейност. 
Това отчитане следва да е достъпно и 
достатъчно подробно, за да доказва 
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съответствието на процеса за 
дължима грижа на дружеството с 
настоящата директива. Комисията 
следва също така да предвиди 
опростено отчитане и да определи 
кои дружества могат да се 
възползват от този опростен процес 
на отчитане.

Изменение 18
Предложение за директива
Съображение 44 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44a) Държавите членки следва да 
гарантират, че дружествата 
взаимодействат със съответните 
заинтересовани страни ефективно, 
безопасно и съдържателно в 
изпълнението на  задълженията за 
дължима грижа в съответствие с 
настоящата директива. Това 
взаимодействие следва да бъде 
пропорционално на способността на 
дружеството да го осъществи. Това 
взаимодействие следва да бъде 
интерактивно, съобразено с 
равенството между половете, 
отговарящо на нуждите и адаптиран 
към уязвимите заинтересовани 
страни, когато е целесъобразно, и 
следва да се осъществява преди 
вземането на решения и да бъде 
редовно. Това взаимодействие следва 
да се поема по навременен, достъпен и 
прозрачен начин.

Изменение 19
Предложение за директива
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) С цел да предостави подкрепа и 
практически инструменти на 
дружествата или на органите на 

(46) С цел да предостави подкрепа и 
практически инструменти на 
дружествата или на органите на 
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държавите членки относно това как 
дружествата следва да изпълняват 
задълженията си за дължима грижа, 
Комисията, като използва съответните 
международни насоки и стандарти като 
справка и в консултация с държавите 
членки и заинтересованите страни, 
Агенцията на Европейския съюз за 
основните права, Европейската агенция 
по околна среда и, когато е уместно, 
международните органи, притежаващи 
опит по отношение на дължимата 
грижа, следва да може да издава 
насоки, включително за конкретни 
сектори или конкретни неблагоприятни 
въздействия.

държавите членки относно това как 
дружествата следва да изпълняват 
задълженията си за дължима грижа, 
Комисията, като използва съответните 
международни насоки и стандарти като 
справка и в консултация с държавите 
членки и заинтересованите страни, 
Агенцията на Европейския съюз за 
основните права, Европейската агенция 
по околна среда и, когато е уместно, 
международните органи, притежаващи 
опит по отношение на дължимата 
грижа, следва да издава насоки, 
включително за конкретни сектори или 
конкретни неблагоприятни въздействия, 
като по-конкретно взема предвид 
потребностите на МСП, и следва да 
даде възможност за финансово и 
административно подпомагане. 
Когато е уместно, насоките 
обхващат въпроси, свързани с 
отговорното закупуване; изпълнение 
на дължима грижа в засегнати от 
конфликт райони, при случаи на 
окупация и в несамоуправляващи се 
територии; и отговорно оттегляне.

Изменение 20
Предложение за директива
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Въпреки че МСП не са включени 
в обхвата на настоящата директива, те 
биха могли да бъдат засегнати от 
разпоредбите ѝ в качеството си на 
изпълнители или подизпълнители на 
дружествата, които попадат в обхвата. 
Въпреки това целта е да се намали 
финансовата или административната 
тежест за МСП, които вече изпитват 
затруднения в контекста на 
световната икономическа и 
санитарна криза. За да подпомогнат 
МСП, държавите членки следва 
самостоятелно или съвместно да 
създадат и използват специални 

(47) Въпреки че МСП не са включени 
в обхвата на настоящата директива, те 
биха могли да бъдат засегнати от 
разпоредбите ѝ в качеството си на 
изпълнители или подизпълнители на 
дружествата, които попадат в обхвата. 
Въпреки това целта е да се намали 
финансовата или административната 
тежест за МСП. За да подпомогнат 
МСП, държавите членки следва 
самостоятелно или съвместно да 
създадат и използват специални 
уебсайтове, портали или платформи, 
както и да подкрепят финансово МСП и 
да им помогнат да изградят капацитет. 
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уебсайтове, портали или платформи, 
както и да подкрепят финансово МСП и 
да им помогнат да изградят капацитет. 
Тази подкрепа следва също така да бъде 
достъпна и при необходимост 
адаптирана и разширена, за да обхване 
икономическите оператори нагоре по 
веригата в трети държави. Дружествата, 
чийто бизнес партньор е МСП, също се 
насърчават да подпомагат малките и 
средните предприятия при спазването 
на мерките за дължима грижа, в случай 
че тези изисквания биха застрашили 
жизнеспособността им, както и да 
прилагат справедливи, разумни, 
недискриминационни и 
пропорционални изисквания спрямо 
тях.

Тази подкрепа следва също така да бъде 
достъпна и при необходимост 
адаптирана и разширена, за да обхване 
икономическите оператори нагоре по 
веригата в трети държави. Дружествата, 
чийто бизнес партньор е МСП, също се 
насърчават да подпомагат малките и 
средните предприятия при спазването 
на мерките за дължима грижа, както и 
да прилагат разумни, 
недискриминационни и 
пропорционални изисквания спрямо 
тях. Всяка държава членка следва да 
гарантира създаването на един 
специален портал, който действа 
като единно звено за контакт, по-
специално в полза на малките и 
средните предприятия, за да 
предоставя на дружествата насоки и 
съответна информация относно 
начина, по който да спазват 
задълженията за дължима грижа, 
произтичащи от настоящата 
директива.

Изменение 21
Предложение за директива
Съображение 65

Текст, предложен от Комисията Изменение

(65) Лицата, които работят за 
дружества, които подлежат на 
задължения за дължима грижа съгласно 
настоящата директива, или които 
взаимодействат с такива дружества в 
контекста на свързаните с работата им 
дейности, могат да изпълняват ключова 
роля за разкриването на нарушения на 
правилата на настоящата директива. По 
този начин те могат да допринесат за 
предотвратяването и възпирането на 
подобни нарушения и за укрепването на 
прилагането на настоящата директива. 
Ето защо по отношение на подаването 
на сигнали за всички нарушения на 
настоящата директива и за защитата на 
лицата, сигнализиращи за такива 

(65) Лицата, които работят за 
дружества, които подлежат на 
задължения за дължима грижа съгласно 
настоящата директива, или които 
взаимодействат с такива дружества в 
контекста на свързаните с работата им 
дейности, могат да изпълняват ключова 
роля за разкриването на нарушения на 
правилата на настоящата директива. По 
този начин те могат да допринесат за 
предотвратяването и възпирането на 
подобни нарушения и за укрепването на 
прилагането на настоящата директива. 
Ето защо по отношение на подаването 
на сигнали за всички нарушения на 
настоящата директива и за защитата на 
лицата, сигнализиращи за такива 
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нарушения, следва да се прилага 
Директива (ЕС) 2019/1937 на 
Европейския парламент и на Съвета106.

нарушения, следва да се прилага 
Директива (ЕС) 2019/1937 на 
Европейския парламент и на Съвета. 
Държавите членки следва да 
гарантират, че жалбите могат да 
бъдат подавани по анонимен и 
поверителен начин и че всяка 
информация, публикувана във връзка с 
жалби, следва да се предоставя по 
начин, който не застрашава 
безопасността на заинтересованите 
страни, включително като не 
разкрива тяхната самоличност.

_________________
106 Директива (ЕС) 2019/1937 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 23 октомври 2019 г. относно 
защитата на лицата, които подават 
сигнали за нарушения на правото на 
Съюза (ОВ L 305, 26.11.2019 г., 
стр. 17).

Изменение 22
Предложение за директива
Съображение 71 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(71a) Комисията следва да направи 
оценка и да докладва дали 
настоящата директива следва да 
бъде добавена към списъка на 
разпоредбите на правото на Съюза, 
обхванати от приложение I към 
Директива (ЕС) 2020/1828 на 
Европейския парламент и на Съвета, 
за да се даде възможност на 
потребителите да предявяват 
представителни искове срещу 
нарушения на националните 
разпоредби, приети съгласно 
настоящата директива.

Изменение 23
Предложение за директива
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Член 1 – параграф 1 – алинея 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) относно задълженията на 
дружествата във връзка с 
действителните и потенциалните 
неблагоприятни въздействия върху 
правата на човека и околната среда в 
резултат на собствените им дейности, 
дейностите на дъщерните им дружества 
и дейностите по веригата на стойността, 
извършвани от субекти, с които 
дружеството има установени стопански 
отношения; както и

a) относно задълженията на 
дружествата във връзка с 
действителните и потенциалните 
неблагоприятни въздействия върху 
правата на човека, както и във връзка с 
действителните и потенциалните 
неблагоприятни въздействия върху 
околната среда в резултат на 
собствените им дейности, дейностите на 
дъщерните им дружества и дейностите 
по веригата на стойността, извършвани 
от субекти, с които дружеството има 
стопански отношения; както и

Изменение 24
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Естеството на стопанските 
отношения като „установени“ се 
преразглежда периодично и най-малко 
на всеки 12 месеца.

заличава се

Изменение 25
Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите членки не 
въвеждат в националното си право 
разпоредби, отклоняващи се от 
предвидените в настоящата 
директива, освен във връзка с членове 
22 и 25.

Изменение 26
Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква e
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Текст, предложен от Комисията Изменение

е) „установени стопански 
отношения“ означава преки или 
непреки стопански отношения, които 
са или се очаква да бъдат трайни 
предвид интензивността или 
продължителността им и които не 
представляват незначителна или 
просто спомагателна част от 
веригата на стойността;

заличава се

Изменение 27
Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква ж а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) „основан на риска подход“ 
означава процес, който позволява на 
дружествата да управляват своите 
дейности по дължима грижа въз 
основа на анализ на съответните 
дейности, като вземат предвид 
вероятността, сериозността и 
неотложността на потенциалните 
или действителните неблагоприятни 
въздействия върху правата на човека 
и околната среда, както и 
естеството и контекста на 
дейността на дружеството, 
включително географските 
съображения, характеристиките на 
икономическия сектор и степента и 
вида на рисковете, свързани с такива 
потенциални или неблагоприятни 
въздействия, и техния мащаб;

Изменение 28
Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „проверка от независима трета 
страна“ означава проверка на 
спазването от страна на дружество или 

з) „проверка от независима трета 
страна“ означава проверка на 
спазването от страна на дружество или 
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от части от неговата верига на 
стойността на изискванията по 
отношение на правата на човека и 
околната среда, произтичащи от 
разпоредбите на настоящата директива, 
от одитор, който е независим от 
дружеството, не е засегнат от конфликт 
на интереси, разполага с опит и 
компетентност по въпроси, свързани с 
околната среда и правата на човека, и 
носи отговорност за качеството и 
надеждността на одита;

от части от неговата верига на 
стойността на изискванията по 
отношение на правата на човека и 
околната среда, произтичащи от 
разпоредбите на настоящата директива, 
от одитор, който е независим от 
дружеството, не е засегнат от конфликт 
на интереси, разполага с необходимия 
опит и компетентност, включително по 
въпроси, свързани с околната среда и 
правата на човека, и носи отговорност за 
качеството и надеждността на одита;

Изменение 29
Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква н

Текст, предложен от Комисията Изменение

н) „заинтересовани страни“ 
означава служителите на дружеството, 
служителите на неговите дъщерни 
дружества и други лица, групи, 
общности или субекти, чиито права или 
интереси са или биха могли да бъдат 
засегнати от продуктите, услугите и 
дейностите на това дружество, неговите 
дъщерни дружества и неговите 
стопански отношения;

н) „заинтересовани страни“ 
означава служителите на дружеството, 
служителите на неговите дъщерни 
дружества и други лица, групи, 
общности, субекти, организации на 
гражданското общество, синдикални 
организации, представители на 
работниците или организации, 
насърчаващи, опазващи и 
защитаващи правата на човека и 
околната среда, чиито права или 
интереси са или биха могли да бъдат 
засегнати от неблагоприятните 
въздействия върху правата на човека 
и неблагоприятните въздействия 
върху околната среда, произтичащи 
от продуктите, услугите и дейностите на 
това дружество, неговите дъщерни 
дружества и неговите стопански 
отношения;

Изменение 30
Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква р

Текст, предложен от Комисията Изменение

р) „подходяща мярка“ означава р) „подходяща мярка“ означава 
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мярка, която е в състояние да постигне 
целите на дължимата грижа, 
съизмерима е със степента на 
сериозност на неблагоприятното 
въздействие и неговата вероятност и е 
разумно достъпна за дружеството, като 
се вземат предвид обстоятелствата на 
конкретния случай, включително 
характеристиките на икономическия 
сектор и на конкретните стопански 
отношения и влиянието на дружеството 
върху тях, както и необходимостта да се 
гарантира приоритизиране на 
действията.

пропорционална мярка, която е в 
състояние да постигне целите на 
основана на риска дължима грижа и е 
разумно достъпна за дружеството и 
ефективно се стреми към 
преодоляване на неблагоприятното 
въздействие, съизмерима е със степента 
на сериозност, естеството, 
неотложността на неблагоприятното 
въздействие и неговата вероятност, 
както и със степента на участие на 
дружеството в потенциалното 
неблагоприятно въздействие, като се 
вземат предвид обстоятелствата на 
конкретния случай, включително 
характеристиките на икономическия 
сектор и на конкретните стопански 
отношения и влиянието на дружеството 
върху тях, както и необходимостта да се 
гарантира приоритизиране на 
действията.

Изменение 31
Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква р а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ра) „непреодолима сила“ означава 
необичайно и непредвидимо събитие, 
което се намира извън контрол и не 
може да бъде избегнато въпреки 
положената дължима грижа.

Изменение 32
Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) предотвратяват и смекчават 
потенциалните неблагоприятни 
въздействия и прекратяват 
действителните неблагоприятни 
въздействия и свеждат до минимум 
мащаба им в съответствие с членове 7 и 

в) предотвратяват чрез най-
добрите разумни усилия 
потенциалните неблагоприятни 
въздействия, смекчават и прекратяват 
действителните неблагоприятни 
въздействия и свеждат до минимум 
мащаба им в съответствие с членове 7 и 
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8; 8;

Изменение 33
Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) наблюдават ефективността на 
своята политика и мерки за дължима 
грижа в съответствие с член 10;

д) наблюдават и оценяват 
ефективността на своята политика и 
мерки за дължима грижа в съответствие 
с член 10;

Изменение 34
Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) публично съобщават информация 
относно дължимата грижа в 
съответствие с член 11.

е) оповестяват съответната 
информация и публично съобщават 
информация относно дължимата грижа 
в съответствие с член 11;

Изменение 35
Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите членки 
гарантират, че дружествата 
полагат дължима грижа, както е 
посочено в членове 5 – 11, въз основа 
на основан на риска подход.

Изменение 36
Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
дружествата включват дължимата грижа 
във всички свои дружествени политики 

1. Държавите членки гарантират, че 
дружествата включват дължимата грижа 
във всички свои дружествени политики 
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и разполагат с политика за дължима 
грижа. Политиката за дължима грижа 
съдържа всички изброени по-долу 
елементи:

и разполагат с политика за дължима 
грижа. Политиката за дължима грижа е 
пропорционална и основана на риска и 
съдържа всички изброени по-долу 
елементи:

Изменение 37
Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) описание на подхода на 
дружеството към дължимата грижа, 
включително в дългосрочен план;

a) описание на подхода на 
дружеството към дължимата грижа, 
включително в краткосрочен, 
средносрочен и дългосрочен план;

Изменение 38
Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) кодекс за поведение, в който се 
описват правилата и принципите, които 
трябва да бъдат спазвани от 
служителите на дружеството и 
дъщерните му дружества;

б) кодекс за поведение, в който се 
описват правилата и принципите, които 
трябва да бъдат спазвани от 
служителите на дружеството и 
дъщерните му дружества във всичките 
му дейности;

Изменение 39
Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) описание на процесите, въведени 
за полагане на дължима грижа, 
включително мерките, предприети за 
проверка на спазването на кодекса за 
поведение и за разширяване на 
прилагането му, така че да обхване 
установените стопански отношения.

в) описание на процесите, въведени 
за полагане на дължима грижа, 
включително мерките, предприети за 
проверка на спазването на кодекса за 
поведение, които могат да включват 
инструменти, методология, цели и 
график за посочените мерки, и за 
разширяване на прилагането му, така че 
да обхване стопанските отношения, в 
съответствие с основан на риска 
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подход.

Изменение 40
Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) описание на подхода на 
дружеството за осигуряване на 
съдържателно взаимодействие със 
заинтересованите страни в 
съответствие с член 11а.

Изменение 41
Предложение за директива
Член 5 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
дружествата актуализират ежегодно 
своята политика за дължима грижа.

2. Държавите членки гарантират, че 
дружествата преразглеждат и 
актуализират своята политика за 
дължима грижа ежегодно или когато 
има основателни причини да се 
смята, че са възникнали значителни 
нови събития, породени от 
неблагоприятни въздействия.

Изменение 42
Предложение за директива
Член 6– параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
дружествата предприемат подходящи 
мерки, за да установят действителните и 
потенциалните неблагоприятни 
въздействия върху правата на човека и 
неблагоприятните въздействия върху 
околната среда, произтичащи от техните 
собствени дейности или от тези на 
техните дъщерни дружества, а когато са 
свързани с техните вериги на стойността 
— от техните установени стопански 

1. Държавите членки гарантират, че 
дружествата предприемат подходящи 
мерки, за да установят, в съответствие 
с основан на риска подход, 
действителните и потенциалните 
неблагоприятни въздействия върху 
правата на човека и действителните и 
потенциалните неблагоприятните 
въздействия върху околната среда, 
произтичащи от техните собствени 
дейности или от тези на техните 
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отношения, в съответствие с параграфи 
2, 3 и 4.

дъщерни дружества, а когато са 
свързани с техните вериги на стойността 
– от техните стопански отношения, в 
съответствие с параграфи 2, 3 и 4.

Изменение 43
Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. За целите на изпълнението на 
задължението по параграф 1 
дружествата могат да 
картографират всички области на 
своята дейност, тази на дъщерните 
си дружества и тази на техните 
бизнес партньори и, въз основа на 
посоченото картографиране, могат 
да оповестяват съответната 
информация.  Въз основа на 
резултатите от това 
картографиране дружествата могат 
да извършат задълбочена оценка на 
областите, в които е установено, че 
неблагоприятните въздействия са 
най-вероятни или най-значителни.

Изменение 44
Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Държавите членки 
гарантират, че по-специално за 
дружествата, извършващи дейност в 
един от секторите, посочени в член 2, 
параграф 1, буква б), се прилагат 
подходящи мерки, насочени и към 
рисковете, които са специфични за 
този сектор. 

Изменение 45
Предложение за директива
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Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от параграф 1 от 
дружествата, посочени в член 2, 
параграф 1, буква б) и член 2, 
параграф 2, буква б), се изисква 
единствено да установят 
действителните и потенциалните 
сериозни неблагоприятни въздействия, 
свързани със съответния сектор, 
посочен в член 2, параграф 1, буква б).

2. Чрез дерогация от параграф 1 от 
настоящия член, дружествата, 
посочени в член 2, параграф 1, буква б) 
и член 2, параграф 2, буква б), се 
изисква единствено да предприемат 
подходящи мерки, за да установят 
действителните и потенциалните 
сериозни неблагоприятни въздействия, 
свързани със съответния сектор, 
посочен в член 2, параграф 1, буква б).

Изменение 46
Предложение за директива
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че 
за целите на установяването на 
неблагоприятните въздействия, 
посочени в параграф 1, въз основа, 
когато е целесъобразно, на количествена 
и качествена информация дружествата 
имат право да използват подходящи 
ресурси, включително независими 
доклади и информация, събрана чрез 
процедурата за подаване на жалби, 
предвидена в член 9. Когато е 
целесъобразно, дружествата провеждат 
също така консултации с потенциално 
засегнати групи, включително 
работници и други съответни 
заинтересовани страни, за да съберат 
информация относно действителните 
или потенциалните неблагоприятни 
въздействия.

4. Държавите членки гарантират, че 
за целите на установяването на 
неблагоприятните въздействия, 
посочени в параграф 1, въз основа, 
когато е целесъобразно, на количествена 
и качествена информация дружествата 
имат право да използват подходящи 
ресурси, включително независими 
доклади и информация, събрана чрез 
процедурата за подаване на жалби, 
предвидена в член 9. Когато е 
целесъобразно, дружествата провеждат 
също така ефективни и съдържателни 
консултации с потенциално засегнати 
групи, включително работници и 
синдикални организации, и други 
съответни заинтересовани страни, за да 
съберат информация относно 
действителните или потенциалните 
неблагоприятни въздействия.

Изменение 47
Предложение за директива
Член 6 –  параграф 4 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Дружествата установяват 
стратегия за приоритизиране, в 
случай че не са в състояние да 
предотвратят или смекчат 
едновременно всички установени 
неблагоприятни въздействия или 
потенциални неблагоприятни 
въздействия. След като бъдат 
установени и преодолени най-
значимите въздействия, 
дружеството се занимава с по-малко 
значими въздействия. В тази 
стратегия за приоритизиране 
дружествата могат да вземат 
предвид степента на сериозност, 
вероятността и неотложността на 
различните неблагоприятни 
въздействия върху правата на човека 
и околната среда, естеството и 
контекста на дейността на 
дружеството, включително 
географските съображения, степента 
и вида на рисковете, включително 
всички нови или нововъзникващи 
рискове, техния мащаб и колко 
непоправими биха могли да бъдат, и 
ако е необходимо, да използват 
политиката за приоритизиране, за да 
се справят с тях. Когато дават 
приоритет на реакцията си на 
рисковете за правата на човека, 
дружествата разглеждат като 
определящ фактор сериозността на 
неблагоприятното въздействие, 
например когато закъснялата 
реакция би направила въздействието 
непоправимо.

Изменение 48
Предложение за директива
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
дружествата предприемат подходящи 

1. Държавите членки гарантират, че 
дружествата предприемат подходящи, 
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мерки, за да предотвратят или, когато 
предотвратяването не е възможно или 
не е възможно да се осъществи 
незабавно, да смекчат по подходящ 
начин потенциалните неблагоприятни 
въздействия върху правата на човека и 
неблагоприятните въздействия върху 
околната среда, които са били или е 
следвало да бъдат установени съгласно 
член 6, в съответствие с параграфи 2, 
3 , 4 и 5 от настоящия член.

пропорционални и основани на риска 
мерки, за да предотвратят или, когато 
предотвратяването не е възможно или 
не е възможно да се осъществи 
незабавно, да смекчат по подходящ 
начин потенциалните неблагоприятни 
въздействия върху правата на човека и 
неблагоприятните въздействия върху 
околната среда, възникващи от 
техните собствени дейности или от 
тези на дъщерните им дружества или 
стопански отношения, които са били 
или е следвало да бъдат установени 
съгласно член 6, като вземат предвид 
степента на отговорност на 
дружеството за потенциалните 
неблагоприятни въздействия.

Изменение 49
Предложение за директива
Член 7 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) когато е необходимо поради 
естеството или сложността на мерките, 
необходими за предотвратяване, да 
разработят и прилагат план за 
превантивни действия с обосновани и 
ясно определени срокове за действие и 
качествени и количествени показатели 
за измерване на подобренията. Планът 
за превантивни действия се разработва в 
консултация със засегнатите 
заинтересовани страни;

a) когато е необходимо поради 
естеството или сложността на мерките, 
необходими за предотвратяване, да 
разработят и прилагат план за 
превантивни действия с обосновани и 
ясно определени срокове за действие 
или подходящи мерки и качествени и 
количествени показатели за измерване 
на подобренията. Планът за 
превантивни действия се разработва в 
консултация със засегнатите 
заинтересовани страни и може да взема 
предвид независими доклади и 
информация, събрани чрез 
механизмите за подаване на жалби, 
предвидени в член 9;

Изменение 50
Предложение за директива
Член 7 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение
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б) да поискат договорни гаранции 
от бизнес партньор, с когото имат преки 
стопански отношения, че ще гарантира 
спазването на кодекса за поведение на 
дружеството и, ако е необходимо, на 
план за превантивни действия, 
включително като поиска 
съответните договорни гаранции от 
своите партньори, доколкото 
дейностите им са част от веригата 
на стойността на дружеството 
(договори в каскаден ред). Когато са 
осигурени такива договорни гаранции, 
се прилага параграф 4;

б) да поискат договорни или други 
гаранции от бизнес партньор, с когото 
имат преки стопански отношения, че ще 
гарантира спазването на кодекса за 
поведение на дружеството и, ако е 
необходимо, на план за превантивни 
действия. Когато са осигурени такива 
договорни гаранции, се прилага 
параграф 4;

Изменение 51
Предложение за директива
Член 7 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да осъществяват необходимите 
инвестиции, например в процесите на 
управлението или производството и 
инфраструктурата, за да спазят 
параграф 1;

в) да осъществяват необходимите 
инвестиции, например в процесите на 
управлението или производството, 
изграждането на капацитета, 
съвместните мерки за 
предотвратяване и смекчаване и 
инфраструктурата, за да спазят 
параграф 1;

Изменение 52
Предложение за директива
Член 7 – параграф 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) да актуализират бизнес 
стратегиите, при необходимост, 
като включат подходящи търговски 
практики, практики за възлагане на 
обществени поръчки и за 
ценообразуване, с цел да 
предотвратят потенциалните 
неблагоприятни въздействия;
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Изменение 53
Предложение за директива
Член 7 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да предоставят целенасочена и 
пропорционална подкрепа на МСП, с 
което имат установени стопански 
отношения, когато спазването на 
кодекса за поведение или на плана за 
превантивни действия би застрашило 
жизнеспособността на това МСП;

г) да предоставят целенасочена и 
пропорционална подкрепа на МСП, 
като заеми или финансиране, с което 
имат установени стопански отношения, 
да гарантират спазването на кодекса 
за поведение или на плана за 
превантивни действия;

Изменение 54
Предложение за директива
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. По отношение на 
потенциалните неблагоприятни 
въздействия, които не могат да 
бъдат предотвратени или адекватно 
смекчени чрез мерките по параграф 2, 
дружеството може да поиска да 
сключи договор с партньор, с когото 
има непреки отношения, с оглед 
спазване кодекса за поведение на 
дружеството или на плана за 
превантивни действия. При 
сключването на такъв договор се 
прилага параграф 4.

заличава се

Изменение 55
Предложение за директива
Член 7 – параграф 5 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на потенциалните 
неблагоприятни въздействия по смисъла 
на параграф 1, които не могат да бъдат 
предотвратени или адекватно смекчени 
чрез мерките по параграфи 2, 3 и 4, от 
дружеството се изисква да се въздържа 
от започване на нови или разширяване 

По отношение на потенциалните 
неблагоприятни въздействия по смисъла 
на параграф 1, които не могат да бъдат 
предотвратени или адекватно смекчени 
чрез мерките по параграфи 2, 3 и 4, тъй 
като смекчаването е невъзможно или 
неприемливо, или тъй като липсва 
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на съществуващи отношения с 
партньора във връзка със или в рамките 
на веригата на стойността, от която е 
възникнало въздействието, и когато 
правото, уреждащо техните отношения, 
му позволява, предприема следните 
действия:

разумна перспектива за промяна, от 
дружеството се изисква да се въздържа 
от започване на нови или разширяване 
на съществуващи отношения с 
партньора във връзка със или в рамките 
на веригата на стойността, от която е 
възникнало въздействието, и когато 
правото, уреждащо техните отношения, 
му позволява, предприема следните 
действия:

Изменение 56
Предложение за директива
Член 7 – параграф 5 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) временно преустановява 
търговските отношения с въпросния 
партньор, като същевременно полага 
усилия за предотвратяване и свеждане 
до минимум, ако има обосновано 
очакване, че тези усилия ще постигнат 
успех в краткосрочен план;

a) временно преустановява 
търговските отношения с въпросния 
партньор, като същевременно полага 
усилия за предотвратяване и 
смекчаване, ако има обосновано 
очакване, че тези усилия ще постигнат 
успех в краткосрочен план;

Изменение 57
Предложение за директива
Член 7 – параграф 5 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) прекратява стопанските 
отношения по отношение на 
съответните дейности, ако 
потенциалното неблагоприятно 
въздействие е сериозно.

б) прекратява стопанските 
отношения по отношение на 
съответните дейности, ако 
потенциалното неблагоприятно 
въздействие е сериозно, и ако 
условията за временно 
преустановяване съгласно буква а), 
като например смекчаване, не са 
изпълнени.

Изменение 58
Предложение за директива
Член 7 – параграф 5 – алинея 1 a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Дружеството се ангажира 
своевременно със заинтересованите 
страни, засегнати от решението за 
преустановяване или прекратяване на 
стопанските отношения, преди да 
вземе такова решение, и оценява 
последиците, свързани с 
преустановяването или 
прекратяването на 
взаимоотношенията, както и 
потенциалните неблагоприятни 
въздействия, които могат да 
възникнат.

Изменение 59
Предложение за директива
Член 7 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предвиждат 
наличието на възможност за 
прекратяване на стопанските отношения 
в договори, уредени от тяхното 
законодателство.

Държавите членки предвиждат 
наличието на възможност за 
преустановяване или прекратяване на 
стопанските отношения в договори, 
уредени от тяхното законодателство.

Изменение 60
Предложение за директива
Член 7 – параграф 5 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дружествата се оттеглят само като 
крайна мярка, като се взема под 
внимание специално фактът, че 
оттеглянето може да задълбочи 
неблагоприятните въздействия.

Изменение 61
Предложение за директива
Член 7 – параграф 5 – алинея 2 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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Чрез дерогация от първа алинея, 
когато настъпи непреодолима сила, 
която оказва сериозно въздействие 
върху операциите по веригата на 
стойността на дадено дружество, от 
дружеството не се изисква да 
преустанови или прекрати стопански 
отношения, нито му се забранява да 
установи нови или да продължи 
съществуващи стопански отношения 
за максимален срок от 6 месеца, за да 
изпълни договорните си задължения 
към други търговски партньори.

Изменение 62
Предложение за директива
Член 7 – параграф 5 – алинея 2 в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дружествата незабавно предприемат 
всички разумни мерки, за да 
гарантират реорганизацията на 
своите вериги на стойността и да 
намерят алтернативни средства за 
предоставянето на засегнатите 
стоки или услуги, за да могат да 
спазят първата алинея възможно 
най-бързо.

Изменение 63
Предложение за директива
Член 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7a
Дължима грижа на групово равнище

1. Държавите членки 
гарантират, че дружествата майки, 
попадащи в обхвата на настоящата 
директива, могат да изпълняват 
задълженията, предвидени в членове 
5—11 и член 15, параграфи 1 и 2 от 
името на техните дъщерни 
дружества, които попадат в обхвата 
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на настоящата директива.
2. Дружеството майка може да 
изпълнява задължения от името на 
дъщерни дружества в съответствие с 
първа алинея само ако са изпълнени 
всички посочени по-долу условия:
a) дъщерното дружество 
предоставя цялата необходима 
информация и си сътрудничи със 
своето дружество майка за 
изпълнение на задълженията, 
произтичащи от настоящата 
директива;
б) дъщерното дружество спазва 
политиката за дължима грижа на 
своето дружество майка, съответно 
адаптирана, за да гарантира, че 
задълженията, предвидени в член 5, 
параграф 1, се изпълняват по 
отношение на дъщерното дружество;
в) дъщерното дружество включва 
дължимата грижа във всички свои 
корпоративни политики в 
съответствие с член 5.
Дължимата грижа на групово 
равнище, установена в настоящия 
член, не освобождава дъщерното 
дружество от индивидуалната му 
отговорност и задължения да полага 
дължима грижа в съответствие с 
настоящата директива.

Изменение 64
Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
дружествата предприемат подходящи 
мерки за прекратяване в съответствие с 
параграфи 2—6 от настоящия член на 
действителните неблагоприятни 
въздействия, които са установени или е 
следвало да бъдат установени съгласно 

1. Държавите членки гарантират, че 
дружествата предприемат подходящи 
мерки за прекратяване в съответствие с 
параграфи 2—6 от настоящия член на 
действителните неблагоприятни 
въздействия, които са установени или е 
следвало да бъдат установени съгласно 
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член 6. член 6, като вземат предвид 
степента на отговорност на 
дружеството за действителните 
неблагоприятни въздействия.

Изменение 65
Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато неблагоприятното 
въздействие не може да бъде 
прекратено, държавите членки се 
уверяват, че дружествата свеждат до 
минимум мащаба на това въздействие.

2. Когато неблагоприятното 
въздействие не може да бъде  
прекратено, държавите членки се 
уверяват, че дружествата свеждат до 
минимум мащаба на това въздействие, 
като същевременно продължават да 
полагат усилия да прекратят 
неблагоприятното въздействие.

Изменение 66
Предложение за директива
Член 8 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато е необходимо поради 
факта, че неблагоприятното въздействие 
не може да бъде незабавно прекратено, 
да разработят и приложат план за 
корективни действия с разумни и ясно 
определени срокове за действие и 
качествени и количествени показатели 
за измерване на подобренията. Когато е 
целесъобразно, планът за корективни 
действия се разработва в консултация 
със заинтересованите страни;

б) когато е необходимо поради 
факта, че неблагоприятното въздействие 
не може да бъде незабавно прекратено, 
да разработят и приложат план и мерки 
за корективни действия, който включва 
мерки, с разумни и ясно определени 
срокове за действие и качествени и 
количествени показатели за измерване 
на подобренията. Планът за действие 
е пропорционален на значимостта и 
мащаба на неблагоприятното 
въздействие и на приноса на 
поведението на дружеството за 
неблагоприятното въздействие. 
Когато е целесъобразно, планът за 
корективни действия се разработва при 
съдържателна консултация и 
взаимодействие със съответните 
заинтересовани страни;
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Изменение 67
Предложение за директива
Член 8 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да поискат договорни гаранции 
от пряк партньор, с когото имат 
установени стопански отношения, че ще 
гарантира спазването на кодекса за 
поведение и, ако е необходимо, на план 
за корективни действия, включително 
като поиска съответни договорни 
гаранции от своите партньори, 
доколкото те са част от веригата на 
стойността (договори в каскаден ред). 
Когато са получени такива договорни 
гаранции, се прилага параграф 5;

в) да поискат договорни или други 
гаранции от пряк партньор, с когото 
имат установени стопански отношения, 
че ще гарантира спазването на кодекса 
за поведение и, ако е необходимо, на 
план за корективни действия. Когато са 
получени такива договорни гаранции, се 
прилага параграф 5;

Изменение 68
Предложение за директива
Член 8 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да осъществят необходимите 
инвестиции, например в управлението 
или производствените процеси и 
инфраструктури, за да спазят 
параграфи 1, 2 и 3;

г) да осъществят необходимите 
инвестиции, например в управлението 
или производствените процеси, 
изграждане на капацитета, 
съвместни мерки за предотвратяване 
и смекчаване и инфраструктури, за да 
спазят параграфи 1, 2 и 3;

Изменение 69
Предложение за директива
Член 8 – параграф 3 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) да актуализират бизнес 
стратегиите, при необходимост, 
като включат подходящи търговски 
практики, практики за възлагане на 
обществени поръчки и за 
ценообразуване, с цел да 
предотвратят потенциалните 
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неблагоприятни въздействия;

Изменение 70
Предложение за директива
Член 8 – параграф 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) да предоставят целенасочена и 
пропорционална подкрепа на МСП, с 
което имат установени стопански 
отношения, когато спазването на 
кодекса за поведение или на плана за 
корективни действия би застрашило 
жизнеспособността на това МСП;

д) да предоставят целенасочена и 
пропорционална подкрепа на МСП, с 
което имат стопански отношения;

Изменение 71
Предложение за директива
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Що се отнася до 
действителните неблагоприятни 
въздействия, които не биха могли да 
бъдат прекратени или смекчени по 
подходящ начин чрез мерките по 
параграф 3, дружеството може да 
положи усилия да сключи договор с 
партньор, с когото има непреки 
отношения, с оглед спазване на 
кодекса за поведение на дружеството 
или изпълнение на плана за 
корективни действия. При 
сключването на такъв договор се 
прилага параграф 5.

заличава се

Изменение 72
Предложение за директива
Член 8 – параграф 6 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) временно преустановява 
търговските отношения с въпросния 
партньор, като същевременно полага 

a) временно преустановява 
търговските отношения с въпросния 
партньор, като същевременно полага 
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усилия за прекратяване на 
неблагоприятното въздействие или 
свеждане до минимум на мащаба му; 
или

усилия за прекратяване на 
неблагоприятното въздействие или 
смекчаване на мащаба му;

Изменение 73
Предложение за директива
Член 8 – параграф 6 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) прекратява стопанските 
отношения по отношение на 
съответните дейности, ако 
неблагоприятното въздействие се счита 
за сериозно.

б) прекратява стопанските 
отношения по отношение на 
съответните дейности, ако 
неблагоприятното въздействие се счита 
за сериозно, или ако условията за 
временно преустановяване съгласно 
буква а), като например смекчаване, 
не са изпълнени.

Изменение 74
Предложение за директива
Член 8 – параграф 6 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дружеството се ангажира 
своевременно със заинтересованите 
страни, засегнати от решението за 
преустановяване или прекратяване на 
стопанските отношения, преди да 
вземе такова решение, и оценява 
последиците, свързани с 
преустановяването или 
прекратяването на 
взаимоотношенията, както и 
потенциалните неблагоприятни 
въздействия, които могат да 
възникнат.

Изменение 75
Предложение за директива
Член 8 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение
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Държавите членки предвиждат 
наличието на възможност за 
прекратяване на стопанските отношения 
в договори, уредени от тяхното 
законодателство.

Държавите членки предвиждат 
наличието на възможност за 
преустановяване или прекратяване на 
стопанските отношения в договори, 
уредени от тяхното законодателство.

Изменение 76
Предложение за директива
Член 8 – параграф 6 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дружествата се оттеглят само като 
крайна мярка, като се взема под 
внимание специално фактът, че 
оттеглянето може да задълбочи 
неблагоприятните въздействия.

Изменение 77
Предложение за директива
Член 8 – параграф 6 – алинея 2 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от първа алинея, 
когато настъпи непреодолима сила, 
която оказва сериозно въздействие 
върху операциите по веригата на 
стойността на дадено дружество, от 
дружеството не се изисква да 
преустанови или прекрати стопански 
отношения, нито му се забранява да 
установи нови или да продължи 
съществуващи стопански отношения 
за максимален срок от 6 месеца, за да 
изпълни договорните си задължения 
към други търговски партньори. 
Дружествата незабавно предприемат 
всички разумни мерки, за да 
гарантират реорганизацията на 
своите вериги на стойността и да 
намерят алтернативни средства за 
предоставянето на засегнатите 
стоки или услуги, за да могат да 
спазят първата алинея възможно 
най-бързо.
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Изменение 78
Предложение за директива
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
дружествата предоставят възможност на 
лицата и организациите, изброени в 
параграф 2, да подават жалби до тях, 
когато имат основателни опасения 
относно действителни или потенциални 
неблагоприятни въздействия върху 
правата на човека и неблагоприятни 
въздействия върху околната среда във 
връзка със собствените им дейности, 
дейностите на техни дъщерни 
дружества и техните вериги на 
стойността.

1. Държавите членки гарантират, че 
дружествата предоставят възможност на 
лицата и организациите, изброени в 
параграф 2, да подават лесно жалби и 
ранни предупреждения до тях, когато 
имат основателни опасения относно 
действителни или потенциални 
неблагоприятни въздействия върху 
правата на човека и действителни и 
потенциални неблагоприятни 
въздействия върху околната среда във 
връзка със собствените им дейности, 
дейностите на техни дъщерни 
дружества и субекти, с които 
дружеството има стопански 
отношения в техните вериги на 
стойността. Жалбата се основава на 
обективни и разумно документирани 
факти. 

Изменение 79
Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
жалбите могат да бъдат подадени от:

2. Държавите членки гарантират, че 
механизмът за подаване на жалби, 
посочен в параграф 1, е  безопасен, 
справедлив, достъпен и прозрачен и че 
жалбите могат да бъдат подадени от:

Изменение 80
Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) лица, които са засегнати или a) лица, които са пряко засегнати 
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имат основателни причини да смятат, че 
могат да бъдат засегнати от 
неблагоприятно въздействие;

или имат основателни причини да 
смятат, че ще бъдат пряко засегнати от 
неблагоприятно въздействие;

Изменение 81
Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) синдикални организации и други 
представители на работниците, 
представляващи лицата, които работят в 
съответната верига на стойността;

б) синдикални организации и други 
представители на работниците, 
представляващи лицата, които работят в 
рамките на съответната верига на 
стойността, които са засегнати от 
неблагоприятно въздействие или 
разполагат с разумни основания да 
считат, че ще бъдат засегнати от 
неблагоприятно въздействие,

Изменение 82
Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) организации на гражданското 
общество, осъществяващи дейност в 
областите, свързани със съответната 
верига на стойността.

в) организации на гражданското 
общество, осъществяващи дейност в 
областите, свързани със съответната 
верига на стойността, по отношение на 
лица, които са засегнати или или 
разполагат с разумни основания да 
считат, че ще бъдат засегнати от 
неблагоприятно въздействие.

Изменение 83
Предложение за директива
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
дружествата установяват процедура за 
разглеждане на жалбите, посочени в 
параграф 1, включително процедура, 
когато дружеството счита жалбата за 

3. Държавите членки гарантират, че 
дружествата установяват безопасна 
процедура за разглеждане на жалбите, 
посочени в параграф 1, включително 
процедура, когато дружеството счита 
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неоснователна, и информират 
съответните работници и синдикални 
организации за тези процедури. 
Държавите членки гарантират, че когато 
жалбата е основателна, 
неблагоприятното въздействие, което е 
предмет на жалбата, се счита за 
установено по смисъла на член 6.

жалбата за неоснователна, и 
информират съответните 
заинтересовани страни, включително 
работници и синдикални организации за 
тези процедури. Държавите членки 
гарантират, че когато жалбата е 
основателна, неблагоприятното 
въздействие, което е предмет на 
жалбата, се счита за установено по 
смисъла на член 6. Държавите членки 
гарантират, че жалбите могат да 
бъдат подавани по анонимен и 
поверителен начин.
Държавите членки гарантират, че 
всяка информация във връзка с жалби, 
се публикува по начин, който не 
застрашава безопасността на 
заинтересованите лица, включително 
като не се разкрива тяхната 
идентичност.

Изменение 84
Предложение за директива
Член 9 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да се срещнат с представители 
на дружеството на подходящо равнище, 
за да обсъдят потенциалните или 
действителните сериозни 
неблагоприятни въздействия, които са 
предмет на жалбата.

б) да се ангажират с 
представители на дружеството на 
подходящо равнище, за да обсъдят 
потенциалните или действителните 
сериозни неблагоприятни въздействия, 
които са предмет на жалбата.

Изменение 85
Предложение за директива
Член 9 – параграф 4 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) да получат навременна и 
ефективна информация относно 
стъпките и действията, предприети 
в контекста на конкретна подадена 
жалба.
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Изменение 86
Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
дружествата извършват периодични 
оценки на своите собствени операции и 
мерки, на тези на своите дъщерни 
дружества, а когато са свързани с 
веригите на стойността на дружеството 
— на операциите и мерките на 
партньорите в техните установени 
стопански отношения, за да наблюдават 
ефективността на установяването, 
предотвратяването, смекчаването, 
прекратяването на неблагоприятните 
въздействия върху правата на човека и 
околната среда и свеждането до 
минимум на мащаба им. Тези оценки се 
основават, когато е подходящо, на 
качествени и количествени показатели и 
се извършват най-малко на всеки 
12 месеца, както и когато са налице 
основателни причини да се смята, че 
могат да възникнат значителни нови 
рискове при настъпването на тези 
неблагоприятни въздействия. 
Политиката за дължима грижа се 
актуализира в съответствие с резултата 
от тези оценки.

Държавите членки гарантират, че 
дружествата извършват периодични 
оценки на своите собствени операции и 
мерки, на тези на своите дъщерни 
дружества, а когато са свързани с 
веригите на стойността на дружеството 
— на операциите и мерките на 
партньорите в техните установени 
стопански отношения, за да наблюдават 
ефективността на установяването, 
предотвратяването, смекчаването, 
прекратяването на неблагоприятните 
въздействия върху правата на човека и 
околната среда и свеждането до 
минимум на мащаба им. Тези оценки се 
основават, когато е подходящо, на 
качествени и количествени показатели, 
на съдържателно взаимодействие със 
съответните заинтересовани страни 
и се извършват най-малко на всеки 
12 месеца, както и когато са налице 
основателни причини да се смята, че 
могат да възникнат значителни нови 
рискове при настъпването на тези 
неблагоприятни въздействия. За 
дружествата, които действат в един 
от секторите, посочени в член 2, 
параграф 1, буква б), в оценките се 
предоставя и подробна информация 
относно рисковете, които са 
специфични за този сектор. 
Политиката за дължима грижа се 
актуализира в съответствие с резултата 
от тези оценки. Държавите членки 
гарантират, че дружествата 
оповестяват съответната 
информация относно резултата от 
тези оценки в съответствие с 
член 11. 

Изменение 87
Предложение за директива
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Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
дружествата, които не подлежат на 
изискванията за отчитане съгласно 
членове 19а и 29а от 
Директива 2013/34/ЕС, докладват по 
въпросите, обхванати от настоящата 
директива, като публикуват на своя 
уебсайт годишна декларация на език, 
обичайно използван в сферата на 
международната стопанска дейност. 
Декларацията се публикува до 30 април 
всяка година, като обхваща предходната 
календарна година.

Държавите членки гарантират, че 
дружествата, които не подлежат на 
изискванията за отчитане съгласно 
членове 19а и 29а от 
Директива 2013/34/ЕС, докладват по 
въпросите, обхванати от настоящата 
директива, като публикуват на своя 
уебсайт годишна декларация, която 
отговаря на изискванията на 
настоящата директива, на език, 
обичайно използван в сферата на 
международната стопанска дейност, по 
достъпен и навременен начин. Това 
отчитане следва да е достъпно и 
достатъчно подробно, за да доказва 
съответствието на процеса за 
дължима грижа на дружеството с 
настоящата директива. Декларацията 
се публикува до 30 април всяка година, 
като обхваща предходната календарна 
година.

Изменение 88
Предложение за директива
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема делегирани актове в 
съответствие с член 28 относно 
съдържанието и критериите за такова 
докладване съгласно параграф 1, като 
уточнява информацията относно 
описанието на дължимата грижа, 
потенциалните и действителните 
неблагоприятни въздействия и 
предприетите спрямо тях действия.

Комисията приема делегирани актове в 
съответствие с член 28 относно 
съдържанието и критериите за такова 
докладване съгласно параграф 1, като 
уточнява информацията относно 
описанието на дължимата грижа, 
потенциалните и действителните 
неблагоприятни въздействия и 
предприетите спрямо тях действия, 
както и свързаната с това 
информация с цел подпомагане на 
дружествата, техните дъщерни 
дружества и бизнес партньори, 
извършващи дейност в развиващи се 
държави, да идентифицират, да 
предотвратяват и да преодоляват 
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ефективно действителните или 
потенциалните неблагоприятни 
въздействия върху правата на човека 
и околната среда.

Изменение 89
Предложение за директива
Член 11 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията гарантира, че е възможно 
опростено отчитане и разработва 
процедури за такова опростено 
отчитане и определя кои дружества 
могат да се възползват от опростен 
процес на отчитане в съответствие с 
основания на риска подход, като част 
от тези делегирани актове. 
Дружествата, които желаят да се 
възползват от опростения процес на 
отчитане, искат одобрение от 
съответния национален 
компетентен орган.

Изменение 90
Предложение за директива
Член 11 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може също така да 
предвиди условия, при които 
дружествата, посочени в параграф 1, 
могат да разчитат на 
консолидираното отчитане на 
групата, към която принадлежат, за 
да изпълнят изискванията си за 
отчитане съгласно настоящия член.

Изменение 91
Предложение за директива
Член 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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Член 11 а
Взаимодействие със 

заинтересованите страни
Държавите членки гарантират, че 
дружествата взаимодействат със 
заинтересованите страни ефективно, 
безопасно и съдържателно в 
изпълнението на своите задължения 
по членове 4 – 11. Комисията приема 
насоки за взаимодействието със 
заинтересованите страни.

Изменение 92
Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел да предостави подкрепа на 
дружествата или на органите на 
държавите членки относно това как 
дружествата следва да изпълняват 
задълженията си за дължима грижа, 
Комисията, в консултация с държавите 
членки и заинтересованите страни, 
Агенцията на Европейския съюз за 
основните права;, Европейската агенция 
по околна среда и, когато е подходящо, 
международните органи, притежаващи 
опит по отношение на дължимата 
грижа, може да издава насоки, 
включително за конкретни сектори или 
конкретни неблагоприятни въздействия.

С цел да предостави подкрепа на 
дружествата или на органите на 
държавите членки относно това как 
дружествата следва да изпълняват 
задълженията си за дължима грижа, 
Комисията, в  консултация с държавите 
членки, промишлеността и съответните 
заинтересовани страни, Агенцията на 
Европейския съюз за основните права, 
Европейската агенция по околна среда 
и, когато е подходящо, международните 
органи, притежаващи опит по 
отношение на дължимата грижа, издава 
общи насоки, както и насоки, 
специфични за конкретен сектори 
конкретно въздействие.  По-специално 
тези насоки улесняват спазването на 
изискванията на настоящата 
директива от страна на всички 
дружества и техните бизнес 
партньори, които попадат в обхвата 
на настоящата директива. Насоките 
отчитат по-специално 
потребностите на МСП и дават 
възможност за административна и 
финансова помощ.
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Изменение 93
Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Насоките подпомагат дружествата 
да изпълняват своите задължения в 
областта на дължимата грижа, в 
съответствие с членове 6 – 11, като 
предоставят ориентация относно 
най-ефективния начин, по който биха 
могли да бъдат изпълнени 
изискванията, произтичащи от 
различните актове на Съюза, за да се 
осигуярат еднакви условия на 
конкуренция в рамките на Съюза и да 
се гарантира последователното 
прилагане на настоящата директива. 
Тези насоки се публикуват преди 
влизането в сила на настоящата 
директива и редовно се 
преразглеждат и актуализират, като 
се вземат предвид последните 
развития в съответните сектори.

Изменение 94
Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да предоставят информация и 
подкрепа на дружествата и партньорите, 
с които са установили стопански 
отношения в своите вериги на 
стойността, държавите членки 
индивидуално или съвместно създават и 
използват специални уебсайтове, 
платформи или портали с цел 
изпълнение на задълженията, 
произтичащи от настоящата 
директива. В това отношение специално 
внимание се обръща на МСП, които 
присъстват във веригите на стойността 
на дружествата.

1. За да предоставят информация и 
подкрепа на дружествата и партньорите, 
с които са установили стопански 
отношения в своите вериги на 
стойността, държавите членки 
индивидуално или съвместно създават и 
използват специални уебсайтове, 
платформи или портали с цел спазване 
на настоящата директива.  Тази 
информация, съвет и подкрепа в това 
отношение се предоставя специално на 
МСП, които присъстват във веригите на 
стойността на дружествата и се 
съобразява с техните конкретни 
потребности.
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Изменение 95
Предложение за директива
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засягат приложимите 
правила за държавна помощ, 
държавите членки могат да подкрепят 
финансово МСП.

2. Държавите членки могат да 
подкрепят финансово МСП, за да им 
помогнат да спазват изискванията за 
дължима грижа. Освен това 
държавите членки могат да 
подкрепят заинтересованите страни 
при упражняването на техните права 
съгласно настоящата директива. 
Това може да включва създаване на 
специални уебсайтове, платформи 
или портали. Настоящият параграф 
не засяга приложимите правила за 
държавна помощ.

Изменение 96
Предложение за директива
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да допълва 
мерките за подкрепа на държавите 
членки въз основа на съществуващите 
действия на Съюза в подкрепа на 
дължимата грижа в Съюза и в трети 
държави, както и да разработва нови 
мерки, включително за улесняване на 
съвместни инициативи на 
заинтересованите страни, за да бъдат 
подпомогнати дружествата да 
изпълняват своите задължения.

3. Комисията допълва, 
включително с оглед гарантиране на 
съгласуваност, мерките за подкрепа на 
държавите членки въз основа на 
съществуващите действия на Съюза в 
подкрепа на дължимата грижа в Съюза 
и в трети държави, както и може да 
разработва нови мерки, включително за 
улесняване на съвместни инициативи на 
заинтересованите страни, за да бъдат 
подпомогнати дружествата да 
изпълняват своите задължения.

Изменение 97
Предложение за директива
Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение
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4. Дружествата могат да разчитат 
на промишлени схеми и инициативи с 
участието на множество заинтересовани 
страни за подкрепа на изпълнението на 
задълженията им, посочени в 
членове 5—11 от настоящата директива, 
доколкото тези схеми и инициативи са 
подходящи за тяхното подпомагане. 
Комисията и държавите членки могат 
да улесняват разпространението на 
информация относно такива схеми или 
инициативи и резултатите от тях. 
Комисията, в сътрудничество с 
държавите членки, може да издаде 
насоки за оценяване на пригодността на 
промишлените схеми и инициативите с 
участието на множество заинтересовани 
страни.

4. Дружествата могат да разчитат 
на промишлени схеми и инициативи с 
участието на множество заинтересовани 
страни за подкрепа на изпълнението на 
задълженията им, посочени в 
членове 5—11 от настоящата директива, 
доколкото тези схеми и инициативи са 
подходящи за тяхното подпомагане. 
Комисията и държавите членки 
улесняват разпространението на 
информация относно такива схеми или 
инициативи и резултатите от тях. 
Комисията, в сътрудничество с 
държавите членки и съответните 
заинтересовани страни, издава насоки 
за оценяване на пригодността на 
промишлените схеми и инициативите с 
участието на множество заинтересовани 
страни. Комисията разработва 
система за официално признаване на 
промишлени схеми и инициативи с 
участието на множество 
заинтересовани страни. Сред 
критериите за оценяване на 
пригодността на дадена промишлена 
схема са включването на гледните 
точки на гражданското общество в 
одитите и управляването на 
стандартите и процедурата за 
подаване на жалби. Спазването на 
признати промишлени схеми и 
инициативи с участието на 
множество заинтересовани страни 
допринася за осигуряването на  
съответствие с изискванията за 
дължима грижа съгласно членове 5 –
 11. Комисията публикува списък на 
признатите промишлени схеми и 
инициативи с участието на 
множество заинтересовани страни 
не по-късно от една година след 
влизането в сила на настоящата 
директива и поддържа този списък 
актуализиран. Разчитането на 
промишлени схеми и инициативи с 
участието на множество 
заинтересовани страни не 
освобождава дружеството от 
индивидуалната му отговорност и 
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задължения да полага дължима 
грижа в съответствие с настоящата 
директива.

Изменение 98
Предложение за директива
Член 14 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14a
Единно звено за контакт

1. Всяка държава членка определя 
национално единно звено за контакт в 
областта на дължима грижа на 
дружествата във връзка с 
устойчивостта. Държавите членки 
могат да възложат тези функции на 
съществуващ орган. Когато държава 
членка определи само един 
компетентен орган, този 
компетентен орган може също така 
да изпълнява функцията на единно 
звено за контакт.
2. Чрез това единно звено за 
контакт дружествата могат да 
потърсят насоки и да получат 
допълнителна подкрепа и 
информация за това как най-добре да 
изпълнят задълженията си за 
дължима грижа. Тази информация, 
съвети и подкрепа са практични и 
съобразени със специфичните 
потребности по-конкретно на МСП.
3. Единното звено за контакт 
може също така да упражнява 
функция за връзка, за да гарантира 
трансграничното сътрудничество на 
органите на държавите членки и със 
съответните органи в други държави 
членки чрез сътрудничество с 
Европейската мрежа на надзорните 
органи, създадена съгласно член 21. 
4. Комисията координира 
инициативите на държавите членки, 
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посочени в параграф 1, и осигурява 
единен портал, който е 
леснодостъпен на всички официални 
езици на ЕС. В този портал 
Комисията предоставя и подходяща 
информация относно глобалното 
положение с правата на човека и 
околната среда, като се 
съсредоточава върху секторите, 
посочени в член 2, параграф 1, буква б) 
и параграф 2, буква б).

Изменение 99
Предложение за директива
Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че 
всяко дружество оправомощава своя 
упълномощен представител да получава 
съобщения от надзорните органи по 
всички въпроси, необходими за 
спазването и прилагането на 
националните разпоредби, с които се 
транспонира настоящата директива. От 
дружествата се изисква да предоставят 
на своя упълномощен представител 
необходимите правомощия и ресурси, за 
да си сътрудничи с надзорните органи.

4. Държавите членки гарантират, че 
всяко дружество оправомощава своя 
упълномощен представител да получава 
пряко и бързо съобщения от надзорните 
органи по всички въпроси, необходими 
за спазването и прилагането на 
националните разпоредби, с които се 
транспонира настоящата директива. От 
дружествата се изисква да предоставят 
на своя упълномощен представител 
необходимите правомощия и ресурси, за 
да си сътрудничи ефективно с 
надзорните органи.

Изменение 100
Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Един надзорен орган служи също така 
като единно звено за контакт за 
дружествата и икономическите 
оператори в съответствие с член 14а.

Изменение 101
Предложение за директива
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Член 17 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. До датата, посочена в член 30, 
параграф 1, буква а), държавите членки 
информират Комисията за 
наименованията и данните за контакт на 
надзорните органи, определени 
съгласно настоящия член, както и за 
съответните им правомощия, когато са 
определени няколко надзорни органа. 
Те информират Комисията за всички 
промени в тези данни и правомощия.

6. До датата, посочена в член 30, 
параграф 1, буква а), държавите членки 
информират Комисията за 
наименованията и данните за контакт на 
надзорните органи и, когато е 
приложимо, за съответните 
правомощия на тези органи, 
определени съгласно настоящия член, 
както и за съответните им правомощия, 
когато са определени няколко надзорни 
органа. Те информират Комисията за 
всички промени в тези данни и 
правомощия.

Изменение 102
Предложение за директива
Член 17 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. Държавите членки 
гарантират, че надзорните органи 
имат съответните познания, опит и 
умения по отношение на правата на 
човека, управлението на бизнеса, 
околната среда и климата, за да 
изпълняват задълженията си в 
контекста на настоящата 
директива и да упражняват 
правомощията си.

Изменение 103
Предложение за директива
Член 17 - параграф 7 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7б. Държавите членки 
гарантират, че надзорните органи 
публикуват и предоставят годишен 
доклад с подробна информация 
относно съответните дейности, 
бъдещ работен план и приоритети и, 
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когато е цебесъобразно, информация 
относно санкции и решения.

Изменение 104
Предложение за директива
Член 18 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Надзорните органи извършват 
дейността си в съответствие с 
принципа на пропорционалност и 
надлежно вземат предвид основания 
на риска подход към дължимата 
грижа за дружествата. 

Изменение 105
Предложение за директива
Член 18 – параграф 5 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да приемат временни мерки, за да 
се избегне рискът от сериозни и 
непоправими вреди.

в) да приемат временни мерки, за да 
се избегне рискът от сериозни или 
непоправими вреди.

Изменение 106
Предложение за директива
Член 19 – параграф 3 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
тези процедури гарантират 
безопасността на тези лица, 
включително посредством 
гарантиране, че опасенията и 
информацията, чието оповестяване 
би могло да нанесе вреда на 
съответното лице, остават 
анонимни и поверителни.

Изменение 107
Предложение за директива
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Член 19 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Във възможно най-кратък срок и 
в съответствие с приложимите 
разпоредби на националното право и 
правото на Съюза надзорният орган 
информира лицето, посочено в 
параграф 1, за резултата от оценката на 
основателното му опасение и представя 
мотивите за това.

4. Във възможно най-кратък срок и 
в съответствие с приложимите 
разпоредби на националното право и 
правото на Съюза надзорният орган 
информира лицето, посочено в 
параграф 1, за резултата от оценката на 
основателното му опасение, на 
неговите решения и представя 
мотивите за това.

Изменение 108
Предложение за директива
Член 19 – параграф 5 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
надзорните органи установяват 
леснодостъпни канали за получаване 
на основателни опасения. Тези 
системи следва да се предоставят на 
разположение на съответните езици 
и безплатно. Всяка подобна процедура 
следва да бъде справедлива, 
безпристрастна, своевременна и да не 
бъде възпиращо скъпа, както и, 
когато е целесъобразно, да предоставя 
адекватна и ефективна правна 
защита.

Изменение 109
Предложение за директива
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки определят 
правилата относно санкциите, 
приложими при нарушаване на 
националните разпоредби, приети 
съгласно настоящата директива, и 
вземат всички необходими мерки, за да 
гарантират прилагането им. 

1. Държавите членки определят 
правилата относно санкциите, 
приложими при нарушаване на 
националните разпоредби, приети 
съгласно настоящата директива, и 
вземат всички необходими мерки, за да 
гарантират прилагането им. 
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Предвидените санкции са ефективни, 
пропорционални и възпиращи.

Предвидените санкции са ефективни, 
пропорционални и възпиращи. 
Държавите членки вземат надлежно 
под внимание обмена на информация, 
който се осъществява в рамките на 
Европейската мрежа на надзорните 
органи, за да гарантират, че 
санкциите са хармонизирани в 
рамките на Съюза.

Изменение 110
Предложение за директива
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При вземането на решение дали 
да се наложат санкции и, ако е взето 
такова решение, при определянето на 
тяхното естество и подходящо равнище 
надлежно се вземат предвид усилията на 
дружеството да изпълни всички 
коригиращи действия, изисквани от 
надзорния орган, всички направени 
инвестиции и всякаква целева подкрепа, 
предоставена съгласно членове 7 и 8, 
както и сътрудничеството с други 
субекти с цел справяне с 
неблагоприятните въздействия в 
неговите вериги на стойността, в 
зависимост от случая.

2. При вземането на решение дали 
да се наложат санкции и, ако е взето 
такова решение, при определянето на 
тяхното естество и подходящо равнище 
надлежно се вземат предвид усилията на 
дружеството да изпълни всички 
коригиращи действия, изисквани от 
надзорния орган, всички направени 
инвестиции и всякаква целева подкрепа, 
предоставена съгласно членове 7 и 8, 
евентуални кумулативни ефекти от 
други санкции, които вече са 
наложени на дружеството, както и 
сътрудничеството с други субекти с цел 
справяне с неблагоприятните 
въздействия в неговите вериги на 
стойността, в зависимост от случая.

Изменение 111
Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията създава Европейска мрежа 
на надзорните органи, съставена от 
представители на надзорните органи. 
Мрежата улеснява сътрудничеството на 
надзорните органи и координирането и 
съгласуването на регулаторните, 
разследващите, наказателните и 

Комисията създава Европейска мрежа 
на надзорните органи, съставена от 
представители на надзорните органи. 
Мрежата служи като платформа за 
сътрудничеството на надзорните органи 
и координирането и съгласуването на 
регулаторните, разследващите, 
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надзорните практики на надзорните 
органи и, когато е подходящо, обмена 
на информация помежду им.

наказателните и надзорните практики на 
надзорните органи и, когато е 
подходящо, обмена на информация 
помежду им, както и за оповестяване 
на съответните годишни дейности 
на мрежата.  По-специално мрежата 
улеснява разработването на 
хармонизиран подход относно 
санкциите, които се прилагат за 
нарушения на настоящия регламент 
акт, включително като се определят, 
без да се засяга националното 
наказателно право, общ диапазон и 
общи критерии за санкциите. 

Изменение 112
Предложение за директива
Член 21 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Надзорните органи, които не 
са единно звено за контакт в държава 
членка и провеждат дейности в 
съответствие с настоящата 
директива, обменят съответната 
информация с единното звено за 
контакт като средство да се 
гарантира, че единното звено за 
контакт разполага с необходимата 
информация за изпълнение на своите 
задачи.

Изменение 113
Предложение за директива
Член 29 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не по-късно от... [до Службата за 
публикации: моля, въведете датата = 7 
години след датата на влизане в сила на 
настоящата директива] Комисията 
представя доклад на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
прилагането на настоящата директива. В 
доклада се оценява ефективността на 

Най-късно до... [ Службата за 
публикации: моля, въведете датата = 7 
години след датата на влизане в сила на 
настоящата директива] и на всеки 
три години след това Комисията 
представя доклад на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
прилагането на настоящата директива. В 
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настоящата директива за постигане на 
нейните цели и се разглеждат следните 
въпроси:

доклада се оценява ефективността на 
настоящата директива за постигане на 
нейните цели и се разглеждат следните 
въпроси:

Изменение 114
Предложение за директива
Член 29 – параграф 1 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) дали е необходимо да се 
приемат законодателни промени;

Изменение 115
Предложение за директива
Член 29 – параграф 1 – буква г б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) участието на 
заинтересованите страни във всички 
съответни процеси на дължима 
грижа;

Изменение 116
Предложение за директива
Член 29 – параграф 1 – буква г в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гв) сближаването и различията 
между държавите членки по 
отношение на националното 
законодателство след прилагането на 
настоящата директива;

Изменение 117
Предложение за директива
Член 29 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-късно ... [3 години след датата на 
влизане в сила на настоящата 
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директива] Комисията прави преглед 
на въздействието на настоящата 
директива, включително свързаните с 
нея непреки разходи и тяхното 
икономическо, социално и екологично 
въздействие върху МСП и придружава 
прегледа с отчет и оценка на 
ефективността на различните мерки 
и инструменти за подкрепа, 
предоставени на МСП от Комисията 
и държавите членки.
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