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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

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

икономически и парични въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще 

приеме, следните предложения: 

– като взе предвид членове 39 и 42 от Договора за функционирането на Европейския 

съюз (ДФЕС)1, 

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на 

селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) 

№ 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/200723, 

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1218/2010 на Комисията от 14 декември 2010 г. 

относно прилагането на член 101, параграф 3 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз за някои категории споразумения за специализация45, 

А. като има предвид, че член 42 от ДФЕС определя особен статут за сектора на 

селското стопанство що се отнася до прилагането на законодателството в областта 

на конкуренцията; 

Б. като има предвид, че член 39, параграф 1, буква б) от ДФЕС определя като една от 

целите на Общата селскостопанска политика (ОСП) осигуряването на приемлив 

жизнен стандарт за хората, занимаващи се със селско стопанство, в частност чрез 

увеличаване на индивидуалните доходи на лицата, осъществяващи тази дейност; 

В. като има предвид, че селското стопанство на ЕС се състои основно от малки 

семейни стопанства, които имат ниска устойчивост на сътресения и промени на 

пазара; като има предвид, че селскостопанският сектор се характеризира с липса на 

гъвкавост при управлението на доставките поради продължителността на циклите 

на производство, което води до структурни слабости на земеделските стопани в 

рамките на веригата за доставки на храни; 

Г. като има предвид, че селскостопанските пазари се характеризират с нарастваща 

нестабилност на цените на селскостопанските продукти и че са подложени на 

безпрецедентни кризи, особено в сектора на млякото и млечните продукти, засилени 

от слабата позиция на селскостопанските производители в рамките на веригата за 

доставки на храни; 

Д. като има предвид, че доходите на земеделските стопани все повече се определят от 

тяхното местоположение в рамките на веригата за доставки на храни и че 

                                                 
1 Това предложение следва да бъде включено в предложението за резолюция като цитат, в случай че бъде 

прието от водещата комисия. 
2 Това предложение следва да бъде включено в предложението за резолюция като цитат, в случай че бъде 

прието от водещата комисия. 
3 ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671. 
4 Това предложение следва да бъде включено в предложението за резолюция като цитат, в случай че бъде 

прието от водещата комисия. 
5 OВ L 335, 18.12.2010 г, стр. 43. 
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държавите, в които секторът на селското стопанство е по-добре организиран, са 

най-слабо засегнати от кризата на селското стопанство; 

Е. като има предвид, че сътрудничество между земеделските стопани има за цел 

засилване на техните позиции при договаряне, като им позволи да получат по-голям 

дял от добавената стойност на продуктите си, допринася за засилване на 

конкурентоспособността, видимостта и защитата на земеделските стопани и им 

помага също да отговорят на нарастващото търсене от страна на обществото; 

Ж. като има предвид, че последната реформа на ОСП имаше за цел укрепването на 

тежестта на земеделските стопани в рамките на веригата на доставки на храни чрез 

поредица от дерогации и изключения от член 101 от ДФЕС; като има предвид, че 

Парламентът отправи иновативни и амбициозни предложения в хода на последната 

реформа на ОСП за по-добро адаптиране на законодателството в областта на 

конкуренцията на селскостопанските пазари; 

З. като има предвид, че ясна, последователна и работеща регулаторна среда по 

отношение на адаптирането на политиката в областта на конкуренцията към 

спецификите на селското стопанство може да допринесе за укрепване на позицията 

на земеделските стопани в рамките на веригата за доставка на храни чрез 

преодоляване на дисбаланса на силите между отделните стопански субекти, 

повишаването на пазарната ефективност и гарантирането на правна сигурност и 

равнопоставеност в рамките на единния пазар; 

И. като има предвид, че формата, якостта и графика на икономическите рискове са 

трудно предвидими и че е необходима пазарно ориентираната ОСП, която да 

предоставя необходима подкрепа за земеделските стопани и да осигури 

допълнителни временни изключения от правилата за конкуренцията в случай на 

сериозни дисбаланси на пазара; като има предвид, че по време на кризата с млякото 

и млечните продукти, Комисията реши да задейства член 222 от Общия регламент 

за ООП като крайна мярка за освобождаване на колективното планиране на 

производството на мляко от признатите обединения на земеделски производители 

от прилагането на правото в областта на конкуренцията; 

Й. като има предвид, че политиката в областта на конкуренцията сама по себе си е 

недостатъчна, за да разреши проблема с нелоялните търговски практики във 

веригата за доставки на храни; 

К. като има предвид, че експертната група за селскостопанските пазари е създадена с 

цел подобряване на позицията на земеделските производители във веригата за 

доставки на храни чрез проучване на възможностите за укрепване на тяхната 

позиция, включително правни възможности за създаване на договорни отношения и 

организиране на колективни действия от страна на земеделските стопани; като има 

предвид, че заключенията на експертната група за селскостопанските пазари трябва 

да бъдат взети под внимание, ако е приложимо, с оглед на бъдещи обсъждания и 

мерките, които да бъдат предприети; 

Общи бележки 

 

1. подчертава, че политиката в областта на конкуренцията защитава интересите на 
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потребителите, но не взема предвид интересите на земеделските производители; 

подчертава, че политиката в областта на конкуренцията трябва да се отдава еднакво 

значение на защитата на интересите на земеделските производители както тогава, 

когато защитава интересите на потребителите, като гарантира, че условията за 

конкуренция и за достъп до вътрешния пазар са справедливи, за да бъдат 

насърчавани инвестициите, заетостта, иновациите, жизнеспособността на 

земеделските предприятия и балансираното развитие на селските райони в ЕС; 

2. настоява, че понятието „справедлива цена“ не следва да се разглежда като възможно 

най-ниската цена за потребителите, но вместо това трябва да бъде разумна и дава 

възможност за справедливо възнаграждение на всяка страна в рамките на веригата 

за доставки на храни; 

3. счита, че настоящата криза в селскостопанския сектор призовава за нови 

инициативи за подобряване на наличните инструменти и за да се гарантира, че 

политиката в областта на конкуренцията отчита по-добре специфичното естество на 

селското стопанство и на разнообразието на селскостопанските сектори, в 

съответствие с член 39 от Договора за функционирането на Европейския съюз; 

4. изразява съжаление, че текущите дерогации не са използвани в пълна степен, и 

смята, че те остават неясни, двусмислени, трудни за изпълнение и разнопосочно 

прилагани от националните органи по конкуренция, като пречат на земеделските 

производители да се самоорганизират и нарушават доброто функциониране на 

вътрешния пазар; 

5. призовава Комисията да предостави на Парламента и на Съвета отчет за 

използването на съществуващите изключения от земеделските производители в 

различните държави членки по силата на член 225 от Общия регламент за ООП и да 

уточни съответно какъв е обхватът на тези дерогации, както и на индивидуални 

изключения от правилата за конкуренция съгласно член 101, параграф 3 от ДФЕС; 

призовава Комисията да изясни по-специално дали сключените споразумения за 

устойчивост в рамките на веригата за доставки на храни, за да се отговори на 

обществените изисквания и чиито мерки надхвърлят законовите изисквания, могат 

да бъдат освободени от законодателството в областта на конкуренцията, ако те 

допринасят за подобряване на производството и за насърчаване на иновациите, като 

в същото време се осигуряват ползи за потребителите; 

6. призовава Комисията да приеме по-всеобхватен подход по отношение на 

определянето на „господстващо положение“ и злоупотребата с такова положение от 

страна на селскостопанско предприятие или няколко предприятия, свързани чрез 

хоризонтално споразумение, като се вземе предвид степента на концентрация и 

ограниченията, произтичащи от преговорната тежест секторите на суровините, 

обработката и търговията на дребно; 

7. счита, че по отношение на единния селскостопански пазар следва понятието 

„съответен пазар“ да еволюира и да бъде анализирано най-напред на равнището на 

Съюза, преди да бъдат разглеждани по-ниските равнища, за да не се застрашават 

усилията за концентриране на доставките на селскостопански продукти като се 

ограничат и фрагментират евентуалните дейности на земеделските стопанства; 
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8. счита, че колективните действия на организациите на производители и техните 

асоциации, като например планиране на производството и преговорите по 

продажбите и, когато е уместно, договарянето на условията на договорите, са 

положителни за селскостопанския сектор, когато те имат за цел постигането на 

целите на ОСП, определени в член 39 от ДФЕС и поради това следва да се ползват 

по принцип от презумпцията за съвместимост с член 101 от ДФЕС; 

9. счита, че на земеделските стопани във всички производствени сектори следва да се 

гарантира правото на колективно договаряне, включително правото да се договарят 

за минимални цени; 

10. счита, че земеделските производители трябва да се ангажират изцяло с 

организациите на производителите  и използването на техния потенциал, в това 

число с кооперативи на производители, техните сдружения и междубраншови 

организации; призовава Комисията да насърчава нарастването на компетентността и 

ефикасността на такива колективни инструменти за самостоятелно подпомагане 

чрез изясняване и опростяване на правилата, приложими за тях, с цел подобряване 

на техните възможности за водене на преговори и тяхната конкурентоспособност, 

като същевременно се зачитат принципите, определени в член 39 от ДФЕС; 

11. призовава Комисията да гарантира, че разпоредбите на член 222 от Общия 

регламент за ООП се задействат бързо в периоди на сериозен дисбаланс на пазара и 

да извършва допълнителна оценка на ефикасността на тази мярка, когато се прилага 

за пазара на млечни продукти с оглед предлагане на допълнителни временни 

адаптации на правото в областта на конкуренцията и  на процедурата в момент на 

сериозни дисбаланси на пазара; 

 

 

Анализ на отделните сектори 

 

12. изтъква възможностите, произтичащи от членове 169, 170 и 171 от Общия 

регламент за ООП, относно преговорите за сключване на договори в секторите на 

маслиновото масло, говеждото и телешкото месо и обработваемите култури; 

13. в тази връзка приветства неотдавнашното публикуване на насоки за прилагането на 

тези специфични правила; счита, обаче, че техният правен обхват е твърде 

ограничен и че критериите, които трябва да бъдат спазвани, са прекалено строги и 

разнородни в отделните сектори, за да осигурят необходимата правна яснота и 

сигурност на земеделските стопани, които желаят да се възползват от тези 

дерогации; 

14. счита, че категоризация, която да съответства на пазара, не е изцяло подходяща за 

настоящото положение в сектора на маслиновото масло, и поради това предлага да 

се разгледа пазара на маслиново масло за потребителите на единния пазар с цел 

подобряване на прилагането на правилата от член 169 от Общия регламент за ООП; 

15. счита, че предвид вариациите в производството на маслиново масло, причинени 

предимно от климатичните условия, и с оглед гарантирането на целите на членовете 

на организациите на производителите или асоциациите на организациите на 
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производителите, случаите, в които организациите на производителите са 

принудени да закупуват маслиново масло от производители, които не са членове на 

организацията, следва да бъдат взети предвид, като в същото време се гарантира 

помощната функция на тази дейност спрямо пускането на пазара на продуктите на 

членовете на организациите; 

16. предлага да се разшири обхватът на разпоредбите на член 170 за говеждото и 

телешкото месо, така че той да обхване сектора на едрият рогат добитък за 

угояване, за да гарантира по-добро изпълнение; 

17. изразява особена загриженост относно положението в сектора на млякото и 

млечните продукти, и счита, че този сектор трябва да бъде подпомогнат в неговия 

преход след края на системата от квоти за млякото и млечните продукти и да бъде 

насърчаван да реагира по-ефективно на пазарните промени и колебания на цените; 

поради това счита, че пълноценното и задоволяващо прилагане на „Пакета за 

млякото“1 е от съществено значение за укрепване на сектора на млякото и млечните 

продукти, по-специално, за да се гарантира колективно договаряне на условията на 

договорите; приканва Комисията да предложи удължаване на прилагането на 

„Пакета за млякото“ след първата половина на 2020 г. и да предложи разширяване 

на правилата му, така че да обхванат другите сектори на селското стопанство; 

18. приветства, в контекста на премахването на квотите в сектора на захарта, 

просъществуването на договорна рамка2 между производителите на захарно цвекло, 

техните организации и предприятията в сектора на захарта, която им позволява по-

специално да договарят условията на споделянето на стойност в зависимост от 

развитието на пазара на захарта или други пазари на суровини; призовава 

държавите членки да гарантират, че тази възможност се предлага на всички 

стопански субекти в сектора, за да се изпълнят целите на общия регламент за ООП, 

като по този начин се гарантира справедлив баланс на права и задължения между 

предприятията за захар и производителите на захарно цвекло. 

 

 

Отношения с веригата за доставки на храни 

 

19. призовава Комисията и националните органи за защита на конкуренцията да 

предприемат ефективни мерки по отношение на опасенията, повдигнати от 

кумулативното въздействие на, от една страна, бързата концентрация в сектора на 

разпространение на национално равнище и, от друга страна, развитието на 

международни и европейски съюзи на големите дистрибутори, върху горния край 

на веригата за доставки на храни, както и на търговците на дребно и потребителите; 

счита, че това структурно развитие повдига опасения по отношение на възможните 

стратегически приспособявания, ограничаване на конкуренцията и намаляване на 

                                                 
1 Регламент (ЕС) № 261/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 година за изменение 

на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета във връзка с договорните отношения в сектора на млякото и 

млечните продукти. 
2 Делегиран регламент (ЕС) 2016/1166 на Комисията от 17 май 2016 г. за изменение на приложение X 

към Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на условията за 

продажба на цвекло в сектора на захарта, считано от 1 октомври 2017 г. 
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маржовете, даващи възможност за инвестиции в иновативни решения в рамките на 

веригата за доставки на храни; 

20. взема под внимание заключенията от проучването на Генерална дирекция 

„Конкуренция“, озаглавен „Икономическото въздействие на съвременната търговия 

на дребно върху избора и иновациите в сектора на храните в ЕС“, включително 

констатацията, че може да съществува отрицателна връзка между иновациите, 

избора, предлагат на потребителите, и навлизането на продукти със собствена марка 

на пазара; 

21. призовава Комисията да представи на Парламента докъде стигат нейните 

разсъждения относно последващите действия във връзка със заключенията от 

проучването, и по-специално дългосрочните последици от тази тенденция в цялата 

верига за доставките на храни и за положението на селскостопанските 

производители в тази верига; 

22. призовава Комисията да направи оценка на влиянието, което оказват търговците на 

дребно върху предприятията, произвеждащи продукти със собствена марка; 

23. отново изразява позицията на Парламента1 в полза на приемането на рамково 

законодателство на равнище ЕС за справяне с нелоялните търговски практики във 

веригата за доставки на храни; подчертава, че това законодателство трябва да 

гарантира, че европейските земеделски производители и потребители имат 

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

  

                                                 
1 Резолюция на Европейския парламент от 7 юни 2016 г. относно нелоялните търговски практики във 

веригата за доставки на храни (P8_TA(2016)0250). 
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