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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 

вътрешния пазар и защита на потребителите да включи в предложението за резолюция, 

което ще приеме, следните предложения: 

1. счита за важно да се гарантира, че европейското право в областта на конкуренцията 

отчита особеностите на селското стопанство и е в служба на благополучието на 

производителите и на потребителите, които играят важна роля във веригата на 

доставки; счита, че европейското право в областта на конкуренцията трябва да 

създава условия за един по-ефективен пазар, който дава възможност на 

потребителите да се възползват от широк избор на качествени продукти на 

конкурентни цени, като едновременно с това гарантира, че първичните 

производители имат стимул да инвестират и да въвеждат иновации, без да бъдат 

измествани от пазара чрез нелоялни търговски практики (НТП); 

2. настоятелно призовава Комисията стриктно да прилага европейското право в 

областта на конкуренцията в случаите, в които НТП могат да бъдат санкционирани; 

изразява становище, че в повечето случаи на НТП съществуващите законодателни и 

регулаторни инструменти не се прилагат; счита, също така, че антитръстовото 

законодателство само по себе си не е подходящо за справяне с НТП, тъй като 

техническите изисквания за „господстващо положение“ рядко са изпълнени, 

въпреки че търговците могат на практика да имат господстващо положение в 

определена пазарна ситуация; 

3. отбелязва, че НТП във веригата за доставки на храни се срещат в различни форми, 

включително:  

– едностранни промени на договорните условия или промени със задна дата;  

– плоски такси, налагани от предприятията на доставчиците като изискване за 

включване в списъка с доставчици („плащаш, за да останеш“);  

– плащания, които закъсняват до 120 дни, значително след срока от 60 дни („ще ти 

платя по-късно“);  

– произволни отстъпки, които големите предприятия си правят сами за плащане 

по-рано или навреме;  

– отстъпки със задна дата върху неизплатени пари, дължими към доставчика;  

– търговци, които принуждават доставчиците да използват определени трети 

страни – производители на опаковки, които плащат на супермаркетите такса за 

работата, която получават; 

4. признава, че НТП произтичат предимно от неравномерното разпределение на 

приходите и силите във веригата за доставки на храни и че тези дисбаланси трябва 

да бъдат спешно преодолени, за да се подобри положението на земеделските 

производители в хранителния сектор; отбелязва, че продажбата под 

производствената им цена и сериозната злоупотреба с основни селскостопански 

храни като млечни произведения, плодове и зеленчуци, като водещи сред 

продаваните на загуба продукти, от страна на големите вериги за търговия на 

дребно заплашва дългосрочната устойчивост на европейското производство на 

такива продукти; признава, че в редица държави членки пазарната концентрация в 
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търговията с хранителни стоки е особено силно изразена; приветства усилията, като 

например инициативата „Tierwohl“ в Германия, насочени към подпомагане на 

земеделските производители да се конкурират според достойнствата на техните 

продукти; 

5. изтъква, че НТП имат сериозни отрицателни последствия за земеделските 

производители, като по-ниски печалби, по-високи от предвиденото разходи, 

свръхпроизводство и разхищаване на храни и затруднено финансово планиране; 

подчертава, че тези практики също така имат вредни последици за 

функционирането на единния пазар и могат да възпрепятстват инвестициите и да 

доведат до по-малко продуктови иновации, по-ниско качество и намалено 

разнообразие на продуктите; изтъква, че в крайна сметка тези отрицателни 

последици намаляват възможностите за избор на потребителите; 

6. отбелязва, че от 2009 г. насам Парламентът прие пет резолюции относно проблеми 

във веригата за търговия на дребно в ЕС, включително три резолюции, насочени 

конкретно към дисбаланси и злоупотреби в рамките на веригата за доставки на 

храни; отбелязва освен това, че в същия период Европейската комисия излезе с три 

съобщения, една Зелена книга и възложи два окончателни доклада по подобни теми; 

въз връзка с това заявява, че още анализи на състоянието на веригата за доставки на 

храни само ще забавят належащата необходимост от действия за подпомагане на 

борбата на земеделските производители срещу нелоялните търговски практики; 

7. счита, че едно общо разбиране за НТП би било ползотворно и във връзка с това 

настоятелно призовава Комисията да изготви отворен списък с НТП, които са 

забранени на равнището на ЕС; подчертава липсата на правила на ЕС за борба с 

НТП между участниците във веригата за доставки на храни; 

8. настоятелно призовава всички участници във веригата за доставки на храни да 

разгледат възможността за използване на стандартни договори, както и договори от 

ново поколение, в които рисковете и ползите са споделени; 

9. отбелязва, че при все че продуктите със собствена марка на търговската верига 

могат да донесат по-голяма стойност, избор и продукти тип „справедлива търговия“ 

на потребителите, те поставят търговците в несправедлива и антиконкурентна 

позиция, тъй като те се превръщат едновременно в потребители и конкуренти; 

подчертава, че въпросът за собствените марки на търговските вериги изисква 

особено внимание от страна на Комисията и органите по конкуренция, и че е 

необходимо да се преодолеят потенциалните дългосрочни последици от тях за 

веригата на доставки на храни и да се разгледа позицията на земеделските 

производители в нея; 

10. признава, че реформата на общата селскостопанска политика (ОСП) и новата обща 

организация на единния пазар въведоха редица мерки, насочени към преодоляване 

на неравностойните позиции при договаряне между земеделските производители, 

търговците на дребно, търговците на едро и МСП във веригата за доставки на 

храни, по-специално чрез оказване на подкрепа за създаването и развитието на 

организации на производителите (ОП); подчертава колко е важно такова 

сътрудничество в снабдяването; 
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11. отбелязва, че Регламент (ЕС) № 1308/2013, в който се предвижда създаването на 

ОП, е подкрепен с финансови стимули по втория стълб на ОСП; изтъква, че 

правната рамка разширява обхвата за колективно договаряне (в някои сектори) и за 

договори за доставка (за всички сектори), така че да обхваща и ОП, техните 

асоциации и междубраншовите организации и също така въвежда временно 

освобождаване от някои правила за конкуренция в периоди на сериозен дисбаланс 

на пазара, при спазване на предпазни мерки; 

12. настоятелно призовава Комисията да насърчи решително този подход за 

увеличаване на възможностите за договаряне на първичния производител и да 

насърчава производителите да се присъединяват към ОП и асоциации на ОП; 

подчертава, по-специално, уязвимостта на малките и семейните производители, 

които имат потенциал да създават и поддържат работни места в изолирани, 

отдалечени и планински региони; 

13. изразява гледище, че укрепването и създаването на организации на производителите 

трябва да се съчетае с укрепване на позициите на земеделските производители при 

договаряне в хранителната верига, по-конкретно чрез предоставяне на правото на 

колективно договаряне на техните договори; 

14. призовава за по-голяма прозрачност и предоставяне на информация по веригата на 

доставки и за укрепване на органи и инструменти за пазарна информация като 

Европейския инструмент за наблюдение на цените и Обсерваторията за наблюдение 

на пазара на мляко, с оглед предоставяне на земеделските производители на точна и 

навременна пазарна информация; 

15. счита, че цените по цялата верига за доставки на храни следва да отразяват по-добре 

стойността, добавена от първичните производители; с оглед на това призовава 

формирането на цените на дребно да се ползва от цялата необходима прозрачност; 

16. посочва, че земеделските производители в редица държави членки са си осигурили 

силна позиция във веригата за доставки на храни като са създали кооперативи, 

които гарантират, че стойността, добавена на етапа на преработката, се насочва 

обратно към земеделските производители, и счита, че е от съществено значение тези 

кооперативи да не бъдат обременявани с допълнителни разходи в резултат от 

задължителна и скъпоструваща бюрокрация; 

17. настоятелно призовава производителите и преработвателите да работят заедно за 

инвестиции в иновации и за увеличаване на добавената стойност на техните 

продукти; 

18. изразява убеждение, че осведомеността на потребителите относно земеделските 

продукти е от съществено значение за решаването на проблемите, произтичащи от 

дисбалансите по веригата за доставки на храни, включително НТП; призовава 

всички заинтересовани страни, участващи в управлението на веригата за доставки 

на храни, да увеличат прозрачността по цялата верига за доставки на храни и да 

повишат осведомеността на потребителите чрез по-подходящи схеми за 

етикетиране и сертифициране на продуктите, за да се даде възможност на 

потребителите да правят напълно информиран избор на предлаганите продукти и да 

действат по съответния начин; 
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19. призовава Комисията в тясно сътрудничество с държавите членки да стимулира 

иновации, чрез които потребителите да бъдат информирани за опасността от ценови 

дъмпинг за продуктите на земеделските производители, и изрично подкрепя 

провеждането на кампании за повишаване на осведомеността в училищата и в 

образователните институции във връзка с това; 

20. признава, че при все че основаващите се на саморегулиране доброволни инициативи 

са много важни и полезни за установяване на проблемите, те не са достатъчни за 

премахването на „фактора страх“ от веригата на доставки, тъй като имат големи 

недостатъци, като значителна степен на неучастие, конфликти на интереси, 

механизми за разрешаване на спорове, които не са в състояние да се справят с 

„фактора страх“ на доставчиците, липса на реална санкция при неспазване на 

правилата и недостатъчно или никакво участие на компетентните органи; 

21. припомня на Комисията, че през декември 2013 г. Европейският парламент прие 

доклад по собствена инициатива, в който призова Комисията да проучи 

възможността за независимо правоприлагане, с оглед да се отстрани „факторът 

страх“ сред първичните производители; настоятелно призовава Комисията да вземе 

това под внимание в своя доклад; 

22. изразява становище, че професионалните организации биха могли да служат като 

платформа, позволяваща на първичните производители да подават без страх жалби 

до компетентен орган в случай на предполагаеми НТП; 

23. призовава за процедури в рамките на правоприлагащите органи, които да дават 

възможност на първичните производители да внасят жалби при условия на 

поверителност, а също и да позволяват на правоприлагащите органи да провеждат 

разследвания по собствена инициатива; настоява също така, че тези 

правоприлагащи органи следва да могат да налагат подходящ набор от санкции за 

нарушения на разпоредбите относно НТП; 

24. оспорва категоричната подкрепа на Комисията за Инициативата за веригата на 

доставки (ИВД), предвид нейните ограничения; отново изразява нежеланието на 

земеделските производители да вземат участие в нея поради липса на доверие, 

ограничения на анонимните жалби, отсъствие на законови правомощия, 

неспособността ѝ да прилага смислени санкции, липса на подходящи механизми за 

борба с добре документирани НТП и опасения за дисбаланс в естеството на 

механизмите за правоприлагане, които не бяха взети предвид по подходящ начин; 

изразява съжаление по повод на нежеланието на Комисията да преговаря по 

въпросите, свързани с анонимността и санкциите; 

25. призовава Комисията да извърши оценка на ИВД по отношение на ефективността, 

като се вземат предвид опасенията, посочени от земеделската общност; настоятелно 

призовава Комисията да избегне оценяване на доброволната инициатива единствено 

въз основа на броя на регистрираните участници; 

26. призовава съответните заинтересовани страни да улеснят включването на 

организации на земеделските производители (включително на ОП и асоциации на 

ОП) в обхвата на националните правоприлагащи органи, регулиращи веригата за 

доставки на храни, най-вече чрез осигуряване на анонимност на жалбите и режим за 
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ефективни санкции; 

27. припомня признанието на Комисията, че „търсенето на най-благоприятната правна 

система“ представлява заплаха за функционирането на единния пазар и е 

неблагоприятно за интересите на първичните производители; счита, че едно общо 

тълкуване на правилата за добри практики, приети през 2011 г., е жизненоважен 

фактор за преодоляване на този проблем, наред с еднообразното прилагане на тези 

правила и по-тясното сътрудничество между правоприлагащите органи на 

държавите членки; 

28. отбелязва, че няколко държави членки въведоха доброволни кодекси и 

законодателни мерки, насочени към подобряване на функционирането на веригата 

за доставки; отбелязва съществуването на Арбитрален орган за кодекса на 

търговските вериги в Обединеното кралство, случая на Португалия, медиатора 

между различните звена на хранителната верига във Франция, испанския закон и 

текущата инициатива за консултации между заинтересованите страни в Белгия; 

подчертава значението на сътрудничеството между националните органи и обмена 

на най-добри практики на равнището на ЕС; призовава държавите членки да следят 

за прилагането на мерките, предвидени в тяхното национално законодателство; 

29. счита, че независимите национални регулаторни органи в хранителния сектор могат 

да представляват ефективна мярка за борба с нелоялни търговски практики, тъй 

като те създават по-голяма прозрачност по веригата за създаване на стойност и 

дават възможност за провеждане на предварителни проверки с цел защита от 

злоупотреби поради господстващо положение на пазара; призовава Комисията в 

тази връзка да разгледа също така възможността за създаване на европейски 

регулаторен орган, който да играе координираща роля; 

30. призовава Комисията да оцени националните инициативи като потенциални модели 

за адаптиране, като същевременно отчита проблемите, с които се сблъсква секторът 

и националните пазарни условия и специфика; 

31. счита, че е необходимо рамково законодателство на ниво ЕС за справяне с НТП и за 

гарантиране, че европейските земеделски производители и потребители имат 

възможност да се възползват от справедливи условия за покупка и продажба; 

32. призовава Комисията да внесе навреме предложение за рамково законодателство на 

ЕС с оглед осигуряване на еднакви условия на конкуренция в рамките на единния 

пазар; 

33. счита, че такъв вид законодателство, което би предоставило на първичните 

производители нужната правна сигурност за справяне с техните проблеми наред с 

мерки за повишаване на възможностите за договаряне на земеделските 

производители, е необходимо за допълване на ИВД и за защита на заинтересованите 

страни, които вече са изцяло ангажирани с тази инициатива, като същевременно се 

гарантира, че НТП са премахнати от веригата за доставки на храни; 

34. призовава за рамково законодателство за защита на всички доставчици на 

хранителни продукти, независимо къде се намират, включително и в трети държави; 
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35. посочва, че това европейско рамково законодателство не следва да понижава 

равнището на защита в държавите, които вече имат национално законодателство в 

областта на борбата срещу НТП между предприятията.  
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