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Предложение за резолюция на Европейския парламент относно кризата с маслото 

Европейският парламент, 

– като взе предвид член 133 от своя правилник, 

А. като има предвид, че кризата с маслото, резултат от кризата с млякото и млечните 

продукти, се отразява много сериозно на селскостопанския сектор; 

Б. като има предвид, че почти 30% от млекопроизводителите са напуснали сектора 

от 2012 г. насам, като тяхната дейност не е била поета от други производители; 

В. като има предвид, че изчезването на семейните стопанства, произвеждащи мляко 

с отлично качество, води до изчезването на цяла верига за производство на 

продукти с високо качество; 

Г. като има предвид, че тази криза има сериозни последствия за дребните 

производители, търгуващи със своята продукция, и млекопреработвателната 

промишленост, чието производство зависи от цената на маслото; 

Д. като има предвид, че значителните запаси от мляко на прах, които Комисията 

използва като инструмент за управление на пазара1, правят невъзможно бързото 

покачване на цените на млякото; 

Е. като има предвид, че цените на млякото във Франция се определят всяка година 

на преговори между производителите и търговците, което ограничава 

възможностите за увеличаване на цените; 

Ж. като има предвид, че повишаването на цените на маслото се дължи на голямото 

търсене от страна на САЩ и Китай;  

1. призовава Европейската комисия да се откаже от управлението на запасите от 

мляко; 

2. призовава Комисията да възстанови митническите бариери за млечните продукти 

с цел справяне с кризата. 

 

                                                 
1 Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за 

установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти 

(ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007. 


