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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: 

А. като има предвид, че член 42 от ДФЕС гласи, че правилата за конкуренция са 

приложими към производството и търговията със селскостопански продукти 

единствено в рамките, определени от Европейския парламент и от Съвета, като се 

имат предвид целите на общата селскостопанска политика (ОСП), заложени в член 

39 от ДФЕС; 

Б. като има предвид, че член 39, параграф 1 от ДФЕС определя като една от целите на 

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, стабилизиране на пазарите и гарантиране на 

сигурността на доставките; 

В. като има предвид, че член 3 от Договора за Европейския съюз определя като цел 

гарантирането на стабилността на цените във вътрешния пазар; 

Г. като има предвид, че с оглед на естествените и структурни особености на 

селскостопанската дейност (дълги производствени цикли, разпокъсано 

производство, броят на дребните стопанства и често пъти ниските доходи, ниска 

степен на устойчив на сътресения и промени на пазара поради ценовата 

нестабилност, отсъствието на гъвкавост на търсенето и нетрайният характер на 

стоките, произтичащ от дисбаланси нагоре и надолу по веригата, и твърде слабата 

позиция на селскостопанските производители при договаряне във веригата за 

доставки на храни спрямо големи търговци, преработватели и големи търговски 

вериги в сектора на продажбите на дребно), законодателят на ЕС още от 1962 г. е 

защитавал съществуването на особен статут за сектора на селското стопанство, що 

се отнася до прилагането на конкурентното право, което не може да се прилага по 

отношение на този сектор по същия начин, както това се прави в други сектори на 

икономическа активност, и като има предвид, че това „изключение за 

селскостопанския сектор“ добива още по-голямо значение в контекста на една 

ориентирана към пазара ОСП и нарастващата глобализация на селскостопанските 

пазари и че то следва да бъде отразено ефективно в гарантираното прилагане на 

политиките от страна на Комисията и националните органи за защита на 

конкуренцията, за да се гарантира съгласуваност с дерогациите; 

Д. като има предвид, че съществуването на ясна и последователна регулаторна среда 

по отношение на адаптирането на политиката в областта на конкуренцията към 

спецификите на селското стопанство, в съответствие с член 42 от ДФЕС, може да 

допринася за засилването на позицията на селскостопанските производители в 

рамките на веригата за доставка на храни чрез предотвратяване на 

свръхконцентрацията на икономическа и финансова мощ на стопанските субекти, 

преодоляване на дисбаланса на силите във веригата , повишаване на пазарната 

ефективност (по-ниски цени, продукти и услуги с по-добро качество) и гарантиране 

на правна сигурност и равнопоставеност в рамките на един правилно 

функциониращ единен пазар; 
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Е. като има предвид, че като пазител на правилата на ЕС за конкуренция Комисията и 

националните органи за защита на конкуренцията следва да бъдат прекалено строги 

при прилагането на член 101 от ДФЕС спрямо споразумения, практики и 

координация, включително обмен на икономическа информация от изключителна 

важност, сключвани и осъществявани от организации на производителите, 

сдружения на организации на производителите, селскостопански кооперативи и 

консорциуми на производители, особено във връзка с основната цел за гарантиране 

на налични доставки на храни на разумни цени в съответствие с цел 39 от ДФЕС, 

като това би довело до повишаване на доходите на селскостопанските 

производители и на увеличаване на техния дял във веригата за създаване на 

стойност; 

Ж. като има предвид, че поради икономическите рискове в сектора на селското 

стопанство една насочена към пазара ОСП трябва по време на кризи да предоставя 

допълнителни ограничени във времето освобождавания от правилата за 

конкуренция; 

З. като има предвид, че климатичните и здравни рискове могат да предизвикат 

сериозен дисбаланс на пазарите и да отслабят допълнително първичните 

производители; като има предвид, че тези събития биха могли да доведат до 

необходимост от преразглеждане на правилата за конкуренция, когато доставките 

на основни храни са изложени на риск; 

И. като има предвид, че въпросът за преюдициалното решение, висящ пред Съда на 

Европейския съюз по дело С-671/15 (дело, наречено „ендивия“), подчертава 

необходимостта от правна сигурност за организациите на производителите и 

сдруженията на организациите на производителите при упражняване на техните 

функции, по-специално в сектор, който се характеризира с твърде разпокъсано 

предлагане при концентрирано търсене и трудности при контролиране на 

предлагането и предвиждане на търсенето; като има предвид, че решението на Съда 

на ЕС относно прилагането на правилата на конкуренцията спрямо производителите 

и организациите на производителите е от ключово значение по отношение на 

яснотата и предсказуемостта; 

Й. като има предвид, че през ноември 2016 г. групата на високо равнище за 

селскостопанските пазари изготви цяла серия от предложения и препоръки за 

укрепване на позицията на селскостопанските производители в рамките на веригата 

за доставка на храни, за преразглеждане на договорните инструменти, с които 

разполагат земеделските стопани, за борба с нелоялните практики и за внасяне на 

яснота по отношение на дерогациите в областта на селското стопанство от 

законодателството в областта на конкуренцията; като има предвид, че тези 

препоръки трябва да бъдат вземани предвид в случаите, когато това е приложимо, 

тъй като те бяха приветствани от институциите на ЕС и от заинтересованите страни 

във веригата на доставки, и че следва да бъдат предприемани подходящи мерки с 

оглед на подобряването на позицията на земеделските стопани, организациите на 

производителите, сдруженията на организации на производителите и други форми 

на сътрудничество между производителите в сектора на селското стопанство и 

веригата на предлагането на храни; 
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К. като има предвид, че селскостопанският компонент на Регламента относно 

финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (2016/0282B) 

(„Омнибус“), е важна стъпка за ОСП във връзка с амбициозните предложения, 

направени от Парламента, които могат да предложат важни подобрения в 

политиката в областта на конкуренцията, по-специално чрез борба с нелоялните 

търговски практики (НТП) и чрез изясняване на правилата на конкуренцията, както 

и правилата относно организациите на производителите с икономически характер и 

общите дерогации, а по време на кризи – на законодателството в областта на 

конкуренцията; 

Л. като има предвид изследването относно европейските междубраншови 

селскостопански организации от октомври 2016 г., което подчертава важната роля 

на междубраншовите организации в предаването на икономическа и техническа 

информация на участниците в производствената верига; като има предвид, че този 

доклад показва, че междубраншовите организации улесняват по-доброто 

разпределение на рисковете и на рентабилността; 

М. като има предвид, че в своите насоки относно държавната помощ в сектора на 

селското и горското стопанство и в селските райони за периода 2014 – 2020 г.1, 

Европейската комисия  взе предвид специфичния характер на сектора на селското 

стопанство, неговата социална структура и мащаба на новите предизвикателства, 

пред които той е изправен, като например продоволствената сигурност и въпросите, 

свързани с околната среда и климата; като има предвид, че следователно тази 

политика трябва да допринася за засилване на икономическата жизнеспособност на 

земеделските стопанства, да насърчава организацията на веригата за доставка на 

храни, развитието на селските райони и социалното приобщаване; 

1. счита, че специфичното естество на сектора на селското стопанство трябва да бъде 

отчитано в политиката в областта на конкуренцията; припомня, че член 42 от ДФЕС 

предоставя специален статут на сектора на селското стопанство по отношение на 

конкурентното право, утвърден по време на последната реформа на ОСП, като 

позволява редица дерогации и изключения от разпоредбите на член 101 от ДФЕС; 

отбелязва, че ОСП има за цел да осигурява приемлив жизнен стандарт за хората, 

занимаващи се със селско стопанство, предвид непрекъснатите рискове, свързани с 

икономиката и климата; припомня, че по принцип политиката в областта на 

конкуренцията защитава главно интересите на потребителите и не взема предвид в 

достатъчна степен интересите на селскостопанските производители и конкретните 

трудности, с които те се сблъскват; подчертава, че политиката в областта на 

конкуренцията трябва да защитава интересите на селскостопанските производители 

и на потребителите по един и същи начин, 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, като 

едновременно с това се поощрява прозрачността за участниците на пазара; 

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 да дава 

                                                 
1  Насоки на Европейския съюз за държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и в 

селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ОВ C 204, 1.7.2014 г., стр. 1). 
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възможност за справедливо възнаграждение на всяка страна в рамките на веригата 

за доставки на храни; 

3. признава по-слабата позиция на земеделските стопани във веригата за доставки на 

храни и счита, че кризите в селскостопанския сектор могат да влошат тази позиция; 

счита, че на селскостопанските производители във всички производствени сектори 

следва да се гарантира правото на съвместно договаряне, включително правото на 

договаряне на цени; счита, че селскостопанските производители следва да бъдат 

насърчавани да се ангажират изцяло и на тях следва да им бъдат предоставяни 

средствата, така че да използват потенциала на организациите на производители, в 

това число кооперативи на производители, техните сдружения и междубраншови 

организации; призовава Комисията и държавите членки да насърчават 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; 

4. счита, че колективните дейности на организациите на производители и техните 

сдружения, включително планиране на производството, преговори по продажбите и 

договаряне на условията на договорите, са необходими за постигането на целите на 

ОСП, определени в член 39 от ДФЕС, и следва да се възползват от дерогация по 

отношение на прилагането на член 101 от ДФЕС, когато тези дейности се 

упражняват действително и по този начин се допринася за подобряването на 

конкурентоспособността на земеделските стопани; отбелязва, че дерогациите по 

линия на  Регламент (ЕС) № 1308/2013 („Общ регламент за ООП“) не са били 

използвани в пълна степен и че липсата на яснота във връзка с тези дерогации, 

трудностите при изпълнението им и липсата на единно прилагане от страна на 

националните органи за защита на конкуренцията не са дали достатъчно правна 

сигурност на селскостопанските производители и на техните организации; 

приветства факта, че регламентът „Омнибус“ ще доведе до опростяване на 

правилата, приложими за колективната организация на земеделските стопани, и ще 

изясни ролята и правомощията на организациите на производителите, които 

осъществяват стопански дейности, във връзка с правото в областта на 

конкуренцията, така че да се засилят възможностите им за водене на преговори, 

като същевременно се защитават принципите, установени в член 39 от ДФЕС; 

5. приветства факта, че пакетът за млякото от 2012 г. предстои да бъде разширен в 

рамките на регламента „Омнибус“, като се вземат предвид положителните доклади2 

относно неговото прилагане и неговия принос за укрепване на позицията на 

млекопроизводителите в рамките на веригата за доставка на храни; въпреки това, 

приканва Комисията да извърши оценка на въздействието, за да определи дали 

разпоредбите относно преговори за сключване на договори в сектора на млякото и 

млечните продукти следва да бъдат разширени и да обхващат други 

селскостопански сектори, тъй като земеделските производители и организациите на 

производителите ще имат по-голяма свобода да планират производството, правото 

на колективно договаряне и договарянето на продажби и на условията на 

                                                 
2 Доклади относно развитието на ситуацията на пазара на мляко и млечни продукти и действието на 

разпоредбите на „Пакета за мляко“ (COM(2016)724 и COM(2014) 354). 
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договорите, които определят цените и обемите ясно; 

6. призовава да се предвиди изрична и автоматична дерогация от член 101 от ДФЕС, 

ограничена от принципите на необходимостта и пропорционалността, която да 

позволява на междубраншовите селскостопански организации да изпълняват 

задачите, които са им възложени от общия регламент за ООП, с оглед постигане на 

целите, заложени в член 39 от ДФЕС; 

7. предлага възможностите на Регламент 1308/2013 за прилагане на мерки за 

регулиране на предлагането на сирене със защитено наименование за произход 

(ЗНП) или защитено географско указание (ЗГУ) (член 150), на шунка със ЗНП или 

ЗГУ (член 172) и на вина (член 167) да се прилагат за продукти със знак за качество 

с цел да се гарантира по-добро адаптиране на предлагането спрямо търсенето; 

8. отново призовава Комисията да изясни приложното поле на отделните 

освобождавания от правилата за конкуренция въз основа на член 101, параграф 3 от 

ДФЕС, по-специално по отношение на сключените във веригата за доставка на 

храни споразумения за устойчивост , тъй като те могат да бъдат освободени от 

конкурентното право, ако допринасят за подобряване на производството или за 

насърчаване на напредъка, като същевременно са от полза за потребителите и 

обществото; счита, че Комисията следва да оцени условията, при които в рамките 

на политиката в областта на конкуренцията могат да се създадат повече 

възможности за колективни споразумения на организациите на производителите, 

включително кооперативи, техни сдружения и междубраншови организации, които 

се сключват по цялата верига на доставки на храни, с цел устойчивост (като 

например инициативи, които благоприятстват биологичното разнообразие, 

подобряват хуманното отношение към животните и/или тяхното здраве или 

спомагат за борбата срещу антимикробната резистентност); 

9. приветства факта, че регламентът „Омнибус“  въвежда процедура, посредством 

която обединенията на селскостопанските производители могат да изискат от 

Европейската комисия становище с незадължителен характер, за да определят дали 

дадено съвместно действие е съвместимо с общата дерогация от правилата на 

конкуренцията в съответствие с член 209 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 („Общия 

регламент за ООП“); въпреки това, в контекста на препоръката на експертната група 

по селскостопанските пазари призовава Европейската комисия да изясни обхвата на 

общата дерогация от правилата на конкуренцията, така че изключението да бъде 

формулирано по начин, който прави неприлагането на член 101 от ДФЕС в 

случаите, предвидени в него, приложимо и постижимо; 

10. изтъква, че в периоди на тежки пазарни дисбаланси, когато селскостопанският 

сектор е изложен на риск и всички граждани са засегнати от възможни вреди за 

основни хранителни доставки, пазарно ориентираната ОСП трябва да оказва 

подкрепа за земеделските стопани и да осигурява допълнителни, ограничени във 

времето и напълно обосновани изключения от правилата за конкуренция; 

приветства факта, че в резултат на промените, направени с регламента „Омнибус“, 

ще бъде по-лесно да бъдат задействани разпоредбите на член 222 от регламента 

относно ЕООП, който разрешава такива временни дерогации от правото в областта 

на конкуренцията; 
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11. счита, че „дългите“ междубраншови организации, които обединяват 

производителите, преработвателите и дистрибуторите, следва да могат да 

провеждат заседания за обсъждане, по-специално на мерки за предотвратяване и 

управление на кризи с цел възстановяване на пазарните условия, позволяващи да се 

постигнат целите, заложени в член 39 от ДФЕС; 

12. отново посочва необходимостта от прогресивно разработване на ОСП и на рамката 

на ЕС в областта на конкуренцията, като се отчитат специфичните особености на 

селскостопанския сектор, с оглед на включването на регулаторно действие за борба 

срещу неравенствата в европейската верига за доставка на храни и на наблюдението 

на промените в позицията на първичните производители и показателите на 

Оценката на устойчивостта на продоволствените и селскостопанските системи 

(SAFA) относно показателите на Организацията на ООН за прехрана и земеделие 

(FAO), включително показателите в рубриките „Справедливо ценообразуване и 

прозрачни договори“ (S.2.1.1) и „Права на доставчиците“ (S2.2.1); 

13. призовава да бъде доразвит европейският механизъм за наблюдение на цените на 

храните, за да се подобри разкриването на кризи в хранително-вкусовия сектор 

посредством по-добри данни с повече разбивки; в този контекст подчертава 

необходимостта от ангажиране на организациите на селскостопанските 

производители в определянето и събирането на данните; 

14. припомня признанието на Комисията, че селскостопанските производители 

представляват най-слабо концентрираното ниво във веригата за доставка на храни, 

докато техните доставчици на суровини и клиенти често са много по-големи и по-

концентрирани, което води до отсъствието на равновесие в отношенията и до 

отрицателни и нелоялни търговски практики (НТП) от страна на някои големи 

дистрибуторски вериги, преработватели и търговци на дребно, което не може да 

бъде разрешено единствено със средствата на политиката в областта на 

конкуренцията, поради което е необходима  съгласуваност с други политики; ето 

защо призовава Комисията да определи по-ясно понятието „господстващо 

положение“ и злоупотребата с това положение, като се взема предвид степента на 

концентрация и преговорната тежест на секторите на суровините, обработката и 

търговията на дребно; отбелязва освен това, че регламентът „Омнибус“ ще установи 

определени разпоредби относно правото на писмени договори, както и на 

договарянето на договорните условия за подобрено споделяне на стойността по 

веригата за доставки, за да се помогне за нормализирането на отношенията между 

заинтересованите страни, борба срещу нелоялни търговски практики, повишаване 

на способността на земеделските стопани да откликват по-добре на сигналите на 

пазара, за подобряване на комуникацията и преноса на цените и да насърчи 

адаптирането на предлагането спрямо търсенето; освен това призовава Комисията и 

националните органи за защита на конкуренцията да гарантират, че стоките са 

надлежно класифицирани и имат надлежно определени цени и че злоупотребите и 

нелоялните търговски практики, които засягат земеделските стопани, са обект на 

наблюдение, биват разрешавани чрез задължителни действия, и биват 

санкционирани; счита, че следва да бъде направен  преглед на съществуващите 

национални схеми, за да бъдат определени най-добрите практики, които трябва да 

се прилагат; 
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15. признава, че досега конкурентното право не е прилагано за преодоляване на 

нелоялни търговски практики в хранителната верига нито на европейско, нито на 

национално равнище; отбелязва, че във връзка с това са въведени специфични 

национални правила, но те все още не са доказали своята ефективност по 

отношение на справянето с ендемичния проблем с нелоялните търговски практики и 

с нарушеното равновесие на силите във веригата на доставка на храни; призовава 

Комисията да публикува и одобри незабавно обявеното законодателно предложение 

на ЕС относно нелоялните търговски практики, да предостави хармонизирана 

правна рамка, която да осигурява по-добра защита на производителите и 

земеделските стопани от нелоялни търговски практики, и да гарантира по-

нататъшната консолидация на вътрешния пазар; 

16. посочва, че Европейският парламент вече призова Комисията и националните 

органи за защита на конкуренцията да отговорят ефективно на безпокойствата, 

предизвиквани от комбинираното въздействие на бързата концентрация на сектора 

на дистрибуцията на национално равнище и  на развитието на обединенията на 

големи дистрибутори на европейско и международно равнище както върху горната 

част на веригата за доставка на храни и върху дистрибуторите и потребителите; 

счита, че тази структурна промяна повдига опасения относно евентуални 

стратегически приспособявания,  спад на конкуренцията и ограничение на 

възможностите за инвестиции в иновации в рамките на веригата на доставка на 

храни; 

17. призовава държавите членки и институциите на ЕС да разглеждат като приоритет 

засилването на единния пазар след излизането на Обединеното кралство от ЕС 

(Брекзит), като гарантират пълно спазване на правото на ЕС в областта на 

конкуренцията и неговите дерогации, както и други стандарти, за да се осигурят 

правна сигурност и еднакви условия на конкуренция между държавите членки; 

18. отбелязва, че през 2013 г. индивидуалният таван на помощта de minimis в 

селскостопанския сектор е удвоена (от 7500 евро на 15000 евро) в отговор на 

зачестилите кризисни ситуации в областта на климата, здравето и икономиката; 

отбелязва, че наред с това националният таван de minimis е коригиран само в 

незначителна степен (от 0,75% на 1% от стойността на националната 

селскостопанска продукция), което намалява възможностите за избор на държавите 

членки за подпомагане на земеделските стопанства, изпитващи затруднения; ето 

защо призовава националният таван de minimis да се увеличи на 1,25 % от 

националната селскостопанска продукция, за да бъде облекчено трудното 

икономическо положение на земеделските стопани; отбелязва, че съгласуваните 

правила за помощи от типа de minimis следва да допринасят за подобряване на 

положението на земеделските стопани, без да е необходимо повторно 

национализиране на селскостопанските политики; 

19. подчертава значението на средствата, предназначени за предоставянето на достъп 

до високоскоростни широколентови мрежи, за да се следва технологичният 

напредък и да се насърчава конкуренцията, особено в селските и отдалечените 

райони; 

20. подчертава, че отварянето на пазара на ЕС към особено конкурентоспособни 
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търговски партньори и големи износители на селскостопански продукти, 

подлежащи на различни стандарти, може да представлява риск за най-

чувствителните селскостопански отрасли в ЕС; призовава Комисията да отчита в 

пълна степен въздействието на възможните нарушения на пазара, произтичащи от 

търговските споразумения с трети държави, върху селскостопанските 

производители в Европа, като се има предвид тяхното деликатно финансово 

положение и тяхната фундаментална роля в нашето общество. 
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