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Проект на законодателна резолюция Изменение 

 1a. одобрява своето изявление, 

приложено към настоящата 

резолюция; 

Or. en 

За сведение, текстът на изявлението е следният: 

„..Новите правила относно организациите на производителите и конкурентното 

право (Обща организация на пазарите) 

Европейският парламент припомня, че съгласно член 42 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) правилата относно 

конкуренцията се прилагат по отношение на производството и търговията със 

селскостопански продукти само доколкото това е решено от Европейския 

парламент и Съвета, като се вземат предвид целите на Общата селскостопанска 

политика (ОСП), определени в член 39 от Договора. 

Както е посочено в Договора, и в съответствие със съдебната практика на Съда на 

Европейския съюз1, целите на ОСП имат предимство пред тези на политиката в 

областта на конкуренцията. Въпреки това селскостопанските пазари не са 

освободени от прилагането на правото в областта на конкуренцията. 

                                                 
1 Решение по дело Maizena, 139/79, EU:C:1980:250, точка 23; Решение по дело 

Германия/Съвет, C-280/93, EU:C:1994:367, точка 61. 



 

AM\1141521BG.docx  PE614.286v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

Адаптирането на правилата на конкуренцията по отношение на 

селскостопанските специфики е прерогатив на съзаконодателите – Европейския 

парламент и Съвета. 

В този контекст, Европейският парламент чрез настоящия регламент предлага 

разясняване на връзката между правилата на ОСП, по-специално относно ролята и 

задачите на организациите на производители и асоциациите на организации на 

производители, и прилагането на европейското право в областта на 

конкуренцията. Това пояснение е необходимо поради съществуващата 

несигурност относно прилагането на тези правила и е от съществено значение за 

постигане на целта на Съюза за засилване на позицията на земеделските стопани в 

рамките на веригата за доставки на храни. Предложенията на Европейския 

парламент са въз основа на препоръките в доклада на Agri-Market (AMTF) от 14 

ноември 2016 г. Тези препоръки се основават на поредица от заседания и 

становища, получени от всички участници във веригата за доставки на храни: 

производители, преработватели и търговци на дребно. 

Европейският парламент има за цел да опрости и изясни условията, при които 

организациите на производители или асоциациите на организации на 

производители във всички сектори, изброени в член 1, параграф 2 от Регламент 

№ 1308/2013, могат да извършват, от името на техните членове,  дейности по 

планиране на производството, пускане на пазара, водене на преговори за 

сключване на договори за доставката на селскостопанските продукти и 

оптимизиране на производствените разходи. Тези задачи по същество изискват 

наличието на някои практики, включително вътрешни консултации и обмен на 

търговска информация в рамките на тези субекти. Поради това се предлага тези 

практики да попадат извън обхвата на забраната за антиконкурентни 

споразумения, посочени в член 101, параграф 1 от ДФЕС, както и организациите 

на производители или асоциациите на организации на производители, които 

извършват поне една стопанска дейност, да се ползват с дерогация от прилагането 

на настоящия член. Тази дерогация обаче не е абсолютна: органите за защита на 

конкуренцията запазват възможността да се намесят, ако считат, че такива 
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дейности има вероятност да изключат конкуренцията или застрашават 

постигането на целите на ОСП. 

Ролята и задачите на организациите на производители или асоциациите на 

организации на производители и техните отношения с конкурентното право биват 

уточнени по този начин. Без да се засягат институционалните прерогативи на 

Комисията, Европейският парламент счита, че новите правила не изискват 

допълнително пояснение под формата на насоки на Европейската комисия.“ 

 

 


