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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:

A. като има предвид, че член 42 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС) посочва, че правилата в областта на конкуренцията са приложими 
към производството и търговията със селскостопански продукти единствено в 
степента, определена от Европейския парламент и от Съвета, и като се отчитат 
целите, определени за общата селскостопанска политика (ОСП) в член 39 от 
ДФЕС;

Б. като има предвид, че една от целите на ОСП, определени в член 39 от ДФЕС, е 
осигуряването на справедлив жизнен стандарт за селскостопанската общност, по-
специално чрез увеличаване на индивидуалните доходи на лицата, занимаващи се 
със селско стопанство;

В. като има предвид, че в своето решение от 14 ноември 2017 г.1 (по делото 
„Ендивия“) Съдът потвърди, че ОСП има предимство пред правилата за 
конкуренцията; като има предвид, че Съдът постанови, че за практиките на 
съгласуване относно цените или пусканите на пазара количества или относно 
обмен на стратегическа информация може да не се прилага забраната на 
споразумения, решения и съгласувани практики, предвидена в член 101, параграф 
1 от ДФЕС, когато те са договорени между членове на една и съща организация 
на производители (ОП) или на една и съща асоциация на организации на 
производители (АОП), призната от държава членка, и са стриктно необходими за 
осъществяването на целта или целите, възложени на съответната ОП или АОП в 
съответствие с правната уредба на EС;

Г. като има предвид, че Регламент (ЕС) № 2017/23932 (регламент „Омнибус“) 
предвижда изключения при прилагането на член 101 от ДФЕС, в които се посочва 
по-специално, че колективните дейности на ОП и на техните АОП са необходими 
за постигане на целите на ОСП, определени в член 39 от ДФЕС, при условие че 
съвместните дейности се упражняват действително и спомагат за подобряване на 
конкурентоспособността на земеделските стопани; като има предвид, че в 
резултат на това дейности като планиране на производството и преговори за 
сключване на договор са освободени от разпоредбите, установени в член 101 от 
ДФЕС;

Д. като има предвид, че специфичният характер и структурните характеристики на 
селскостопанския сектор на ЕС, съставен главно от малки в икономическо 
отношение земеделски стопанства, водят до разпокъсаност на производството и 
затруднения и предизвикателства пред някои земеделски стопани в процеса им на 
адаптиране към промените и търсенето на пазара; като има предвид, че това е в 

1 Решение на Съда от 14 ноември 2017 г., President de l’Autorité de la concurrence/Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) and Others.
2 OВ L 350, 29.12.2017 г., стр. 15.
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контраст с високото равнище на концентрация сред другите оператори във 
веригата за доставка на храни, което води до сериозни неблагоприятни последици 
по отношение на преговорните позиции на земеделските стопани и следва да бъде 
взето предвид от Комисията и националните органи при прилагането на правилата 
в областта на конкуренцията;

Е. като има предвид, че бъдещата ОСП следва да се съсредоточи върху 
подпомагането на малките и семейните земеделски стопанства, като 
същевременно гарантира, че се прилагат устойчиви селскостопански практики; 
като има предвид, че такива цели могат да бъдат постигнати единствено чрез 
единен подход във всички политики на ЕС, включително политиката в областта 
на конкуренцията;

Ж. като има предвид, че поради непредвидими природни бедствия и непредвидими 
производствени обстоятелства, например неблагоприятни метеорологични 
условия и поява на огнища на заболявания, съществува вероятност пазарът за 
селскостопански продукти да стане още по-нестабилен, когато е изложен на 
кризи, и да отслаби допълнително позицията на земеделските стопани спрямо 
купувачите при воденето на преговори; като има предвид, че в това отношение е 
важно да се осигури достъп до извънредни мерки, насочени към запазване на 
стабилността на пазара;

З. като има предвид, че сътрудничеството между земеделските стопани играе 
съществена роля за укрепване на позицията им във веригата за доставки на храни, 
допринася за целите на ОСП и помага на земеделските стопани да отговорят на 
нарастващите изисквания на обществото; като има предвид, че много земеделски 
стопани в ЕС все още не могат да се ползват от членство в организации на 
производителите, което прави силно уязвима позицията им в рамките на веригата 
за доставка на храни и намалява силата на тяхната преговорна позиция; като има 
предвид, че поради това е необходимо да се укрепят ОП, включително чрез 
консолидиране, както и да се укрепят АОП;

И. като има предвид, че конкурентоспособността на земеделските стопани в ЕС 
зависи в голяма степен от правилното и справедливо функциониране на 
вътрешния пазар, както и от ясното тълкуване и прилагане на правилата за 
държавните помощи и политиката в областта на конкуренцията спрямо всички 
оператори на агрохранителната верига, и по-специално ОП, АОП, както и от 
другите форми на сътрудничество между производителите в сектора на селското 
стопанство;

Й. като има предвид, че злоупотребите и нарастващата тенденция на консолидиране 
в секторите на суровините и търговията на дребно във веригата за доставка на 
селскостопански продукти и храни нарушават конкуренцията и пречат на 
иновациите, като по този начин засягат пряко и непряко както производителите, 
така и потребителите;

К. като има предвид, че цифровите технологии могат да подпомогнат европейските 
земеделски стопани в осигуряването на безопасна, устойчива и качествена храна и 
да спомогнат за намаляване на въздействието на селското стопанство върху 
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околната среда, да подобрят условията на труд за земеделските стопани и да 
повишат привлекателността на селските райони, по-специално за по-младите 
поколения; като има предвид, че частният сектор има по-малко стимули да 
инвестира в предоставянето на широколентови услуги в тези райони;

1. призовава Комисията да вземе специално предвид, че според решението на Съда 
на ЕС целите на ОСП трябва да имат приоритет пред целите, свързани с 
политиката в областта на конкуренцията, и да прилага правилата за конкуренция 
към производителите и ОП по начин, който е по-ясен, по-гъвкав и по-предвидим; 

2. подчертава, че поради специфичното си естество и дългите производствени цикли 
селското стопанство не може да бъде сравнявано с никоя друга дейност, що се 
отнася до еластичността на предлагането, и следователно логиката на пазара не 
може да се прилага за сектора на селското стопанство по същия начин, по който 
се прилага в други сектори;

3. приветства проучването от 2018 г., проведено от името на Комисията относно ОП 
и техните дейности в секторите на маслиновото масло, говеждото и телешкото 
месо и полските култури, което потвърждава значението на тези организации и 
техните асоциации за укрепването на позицията на първичните производители в 
хранителната  верига и за положителния принос към целите на ОСП, заложени в 
член 39 от ДФЕС; отбелязва констатациите на проучването, че непризнатите 
ОП/АОП са пет пъти повече от официално признатите и че липсата на подкрепа 
от страна на правителствата представлява предизвикателство за създаването на 
ОП и АОП; изразява съжаление, че ОП не са развити в еднаква степен във всички 
държави членки, и призовава за премахването на оставащите пречки в процеса на 
признаване и за гарантиране на правна сигурност; във връзка с това призовава 
Комисията да повиши осведомеността относно ползите от това ОП да бъдат 
признати съгласно Регламент (ЕС) № 1308/20133 за установяване на обща 
организация на пазарите на селскостопански продукти („Регламент за единната 
ООП“), и насърчава създаването на повече ОП като начин земеделските стопани 
да засилят позициите си и ефективно да преговарят за цените, както и да се борят 
срещу дисбалансите на силите в рамките на веригата за доставки на храни, наред 
с другите им роли;

4. счита, че е от съществено значение да се изяснят в рамките на текущата реформа 
на ОСП разпоредбите, уреждащи ОП, АОП и междубраншовите организации в 
Регламента за единна ООП, особено по отношение на политиката в областта на 
конкуренцията, въз основа на напредъка, постигнат с регламента „Омнибус“, и в 
съответствие с решението на Съда на ЕС по делото  „Ендивия“, като по този 
начин се осигури по-голяма правна сигурност и се подобри позицията на 
земеделските стопани в рамките на хранителната верига;

5. призовава Комисията да направи оценка на прилагането на член 209 от 
Регламента за единната ООП, по-специално по отношение на изключенията от 
правилата за конкуренцията, предоставени за някои споразумения и практики на 
земеделски стопани в рамките на асоциации, с цел да се осигури по-голяма яснота 
и правна сигурност на засегнатите лица, когато се прилага този член, и да се даде 

3 ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.
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на Комисията по-голяма гъвкавост при прилагането на въпросния член;

6. приветства изготвеното за Комисията проучване относно най-добрите начини, по 
които ОП може да бъдат формирани, да извършват дейност и да получават 
подкрепа, в което се признава приносът на ОП и на АОП за икономическото, 
техническото и социалното развитие на техните членове, с потенциални непреки 
благоприятни въздействия за земеделските стопани, които не членуват в ОП, и с 
положителни външни ефекти за други оператори по веригата за доставки на 
храни; подчертава необходимостта да се гарантира правна сигурност за ОП, по-
специално по отношение на критериите за признаване и дейностите;

7. признава ролята на междубраншовите организации във веригата – организации, 
които служат като платформа за диалог, научни изследвания и развойна дейност, 
най-добри практики и прозрачност на пазара;

8. призовава за засилване на ролята на междубраншовите организации с цел 
насърчаване на по-балансирани отношения в рамките на веригата за доставки на 
храни и подкрепя разширяването на обхвата на клаузата за споделяне на 
стойността, така че тя да обхване всички оператори, а не само първия купувач, в 
съответствие с проекта на доклад, приет през април 2019 г. от комисията по 
земеделие и развитие на селските райони на Парламента относно новата обща 
организация на пазарите на селскостопански продукти като част от следващата 
реформа на ОСП;

9. призовава да се предвиди изрична и автоматична дерогация от член 101 от ДФЕС 
съгласно член 210 от Регламента за единната ООП, като се прилагат принципите 
на необходимост и пропорционалност, с което да се позволи на междубраншовите 
селскостопански организации да изпълняват задачите, възложени им в Регламента 
за единната ООП, с оглед на постигане на целите по член 39 от ДФЕС;

10. призовава Комисията да гарантира, че разпоредбите на член 222 от Регламента за 
единната ООП ще бъдат задействани бързо, за да се вземат мерки при сериозни 
нарушения на пазара;

11. приветства успеха на мерките за управление на предлагането, въведени за 
качествените сирена и шунки по искане на ОП, междубраншовите организации и 
групите от оператори; призовава да се разшири приложното поле на разпоредбите 
на Регламента за единната ООП, с които се разрешава въвеждането на правила за 
контрол на предлагането, така че да се обхванат всички продукти, които се 
ползват от защитено наименование за произход (ЗНП) или защитено географско 
указание (ЗГУ), за да се постигне по-добър баланс между търсенето и 
предлагането;

12. изисква от Комисията да проведе диалог с всички съответни заинтересовани 
страни относно функционирането на веригата за доставки на селскостопански и 
хранителни продукти, както и да адаптира политиката на ЕС в областта на 
конкуренцията в съответствие с най-неотдавнашните промени в търговската 
среда;

13. приветства приемането на Директива (ЕС) 2019/633 от 17 април 2019 г. относно 
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нелоялните търговски практики в отношенията между стопански субекти по 
веригата за доставка на селскостопански и хранителни продукти4, която 
представлява важна първа стъпка за гарантиране на справедливост между 
операторите и за преодоляване на дисбаланса на силите при преговорите във 
веригата за доставки на храни; призовава държавите членки да транспонират 
директивата незабавно и призовава Комисията да следи отблизо напредъка по 
нейното транспониране и да насърчава обмена на най-добри практики между 
държавите членки; насърчава държавите членки да включват допълнителни 
нелоялни практики в списъка за забрана и да определят по-високи стандарти;

14. изразява съжаление обаче, че приложното поле на Директивата относно 
нелоялните практики във веригата за доставки на храни не обхваща всички 
доставчици, тъй като изключва онези, които не са МСП, и също така изразява 
съжаление, че продаването на загуба не фигурира в списъка на забранените на 
равнище ЕС практики;

15. изразява загриженост поради неустойчивия натиск за намаляване на цените на 
земеделските стопанства в резултат на прекомерната мощ на преработвателите 
или купувачите надолу по веригата на веригите за доставка на селскостопански 
продукти; насърчава Комисията да преразгледа своя подход при оценката на 
злоупотребата с господстващо положение на пазара, така че да включи случаите, 
които създават неустойчив натиск за намаляване на цените на земеделските 
стопанства, независимо дали те водят до по-високи цени за потребителите; счита, 
че в по-широк интерес на потребителите е те да подкрепят постигането на 
справедливи доходи за земеделските стопани, като на последните се гарантира 
справедлива част от стойността, генерирана по веригата за доставки на храни, 
така че да се осигури един икономически и екологично устойчив селскостопански 
сектор;

16. отново заявява, че подпомагането по линия на ОСП има за цел, наред с другото, 
да гарантира устойчивостта на земеделските стопанства и да насърчава 
земеделските стопани да произвеждат качествена храна на разумни цени; изразява 
своята загриженост относно все по-голямото несъответствие между 
производствената и продажната цена в сектора на храните; призовава Комисията 
да набележи и приложи ефективни пазарни мерки, които да намалят това 
несъответствие и да установят балансирана и устойчива взаимовръзка между 
двете;

17. признава възможната роля на обединенията за съвместни покупки за създаване на 
икономическа ефективност във веригата за доставки на селскостопански и 
хранителни продукти; подчертава обаче, че настоящата липса на информация не 
позволява да се направи оценка на икономическото въздействие на тези 
обединения за съвместни покупки върху функционирането на веригата на 
доставки, по-специално върху възможните стратегически съгласувания, които 
могат да доведат до намаляване на конкуренцията и до по-малки маржове за 
инвестиции и иновации; призовава Комисията да продължи своя задълбочен 
анализ относно степента и въздействието на обединенията за съвместни покупки 

4 ОВ L 111, 25.4.2019 г., стр. 59.
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върху икономическото функциониране на веригата за доставка на 
селскостопански и хранителни продукти, особено по отношение на земеделските 
стопани, малките производители и доставчици и МСП;

18. приветства публикуването на Регламент (ЕС) 2019/1150 на Европейския 
парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за насърчаване на справедливост и 
прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги5; отбелязва, 
че Комисията образува официално антитръстово разследване за оценка на 
използването от „Амазон“ на чувствителни данни от независими търговци на 
дребно и възможните злоупотреби с двойната му роля като търговец на дребно и 
пазар, и изразява загриженост относно възможните сходства с платформите на 
европейските супермаркети; подчертава, че възможното диференцирано или 
дискриминационно третиране на собствените марки спрямо други стоки на 
дребно може да наруши конкуренцията на пазара и да намали иновациите и 
избора на продукти за потребителите; подчертава, че Комисията и националните 
органи за защита на конкуренцията трябва да изпълнят своите роли в 
осигуряването на това да не се стигне до такива ситуации;

19. приветства публикуването на доклада на Комисията относно прилагането на 
правилата за конкуренцията в селскостопанския сектор; отбелязва, че значителна 
част от нарушенията на конкурентното право в сектора на селското стопанство се 
извършват от преработватели на селскостопански продукти, а повечето жалби се 
подават от земеделски стопани; призовава за ефективен надзор от страна на 
Комисията над дружествата, които развиват дейност на пазара за преработка на 
храни;

20. припомня, че бе извършено значително хоризонтално и вертикално 
преструктуриране, което доведе до по-нататъшна консолидация във вече 
концентрираните сектори на производството на семена, селскостопански 
химикали и торове, животинската генетика и селскостопанската техника, както и 
в преработката и търговията на дребно; призовава Комисията, когато прави 
оценка на сливанията в тези сектори, да разглежда въздействието в по-широк 
план извън потребителските цени; подчертава, че интересите на земеделските 
стопани, гражданите и околната среда в ЕС трябва да се защитават чрез 
всеобхватно и цялостно оценяване на въздействието на равнище отделни 
земеделски стопанства от сливанията и придобиванията между доставчиците на 
селскостопански материали, включително производителите на продукти за 
растителна защита;

21. счита, че е от съществено значение Комисията да продължи подробното си 
наблюдение на пазара на ЕС на пестициди, семена и характеристики, както и да 
наблюдава въздействието на цифровизацията върху селскостопанския сектор;

22. счита, че производствените разходи трябва да се вземат изцяло предвид при 
договарянето на цените в договорите между производителите и търговците на 
дребно/преработвателите и че цените следва също така да предоставят 
справедливо възнаграждение за земеделските стопани; подчертава 
необходимостта от по-голяма прозрачност на пазара, за да се допринесе за по-

5 OВ L 186, 11.7.2019 г., стр. 57.
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справедлив пренос на цените по цялата верига на доставки; призовава Комисията 
да подобри данните на Обсерваторията на пазара относно обемите, цените и 
маржовете, по-специално в сектора на биологичното производство; призовава 
Комисията да разработи показатели за производствените разходи и маржовете, 
които да могат след това да служат като референтни стойности в договори, при 
които в по-голяма степен се отчитат разходите за производство и 
възнагражденията; изисква от Комисията да осигури ясни насоки за споделяне на 
стойността по веригата на доставки, за да се даде възможност за пренос на цените 
на равнища, които са справедливи и за потребителя, и за производителя;

23. настоятелно призовава Комисията да създаде постоянна информационна 
платформа на равнище ЕС относно инструментите за управление на риска, за да 
се помогне на земеделските стопани да се справят с несигурността на климата, 
нестабилността на пазара и други рискове, чрез която заинтересованите страни да 
могат да обменят най-добри практики, както е посочено в съобщението на 
Комисията относно бъдещето на прехраната и селското стопанство от ноември 
2017 г.;

24. посочва, че големите различия в директните плащания възпрепятстват 
земеделците да предприемат устойчиви инициативи за климата и околната среда и 
нарушават конкуренцията в ЕС; припомня ангажимента, поет от Европейския 
съвет от 7 – 8 февруари 2013 г., за уеднаквяване на плащанията в целия ЕС до 
края на 2013 г.;

25. обръща внимание на нарастващия брой на протестите на земеделски стопани и 
отбелязва, че сред повдиганите от тях опасения е кумулативното въздействие на 
споразуменията за свободна търговия (ССТ) върху хранително-вкусовата 
промишленост на ЕС; в тази връзка повдига въпроса дали ССТ поставят 
производителите от хранително-вкусовия сектор на ЕС в неблагоприятно 
конкурентно положение, като се имат предвид разликите в социалните, здравните, 
трудовите и екологичните стандарти и стандартите, свързани с хуманното 
отношение към животните, в трети държави; поради това призовава Комисията да 
представи възможно най-скоро последния си доклад относно кумулативното 
въздействие на текущите и бъдещите търговски сделки и призовава за прилагане 
на принципите на реципрочност и съответствие за селскостопанските продукти и 
за защита на уязвимите сектори в бъдещи и текущи търговски преговори, като се 
гарантира, че се извършват всички необходими проверки;

26. счита, че в политиката в областта на конкуренцията е необходимо да се обърне 
внимание на общественото търсене на по-устойчиви продоволствени системи, за 
да се интегрира по-добре стойността на обществените блага в ценообразуването 
на храните, като се вземат предвид социалните и екологичните въпроси и въпроса 
за хуманното отношение към животните,; призовава Комисията да изясни за 
производителите и националните органи за защита на конкуренцията условията, 
при които могат да се сключват споразумения между оператори от един и същ 
сектор, насочени към подобряване на устойчивостта на веригата за доставки на 
храни, без да се нарушава конкурентното право, като по този начин се признава 
приносът на споразуменията за устойчивост към подобряването на 
производството на селскостопански продукти, като същевременно се 
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облагодетелстват потребителите и обществото като цяло, по-специално в рамките 
на текущия преглед на регламентите за групово освобождаване на 
хоризонталните споразумения и свързаните с това насоки; счита, че ще е от 
особено значение да има ясни насоки за селскостопанския сектор поради 
екологичните предизвикателства, пред които е изправен, и изискванията за 
устойчивост, които трябва да изпълнява;

27. отбелязва, че Европейският зелен пакт трябва да гарантира съгласуваност на 
политиките между селското стопанство, действията в областта на климата, 
околната среда и търговската политика;

28. подчертава, че стратегията „От стопанството до трапезата“ (F2F) и конкурентното 
право на ЕС трябва да отчитат важния принос на първичните производители за 
снабдяването с висококачествени храни и за предоставянето на обществени блага 
на обществото, за което в момента те не биват възнаграждавани в достатъчна 
степен, и трябва да целят да се постигне устойчивост по цялата верига за 
снабдяване с храни; отбелязва, че стратегията F2F ще изисква единен подход, 
обхващащ всички политики на ЕС, гарантиращ лоялна конкуренция и осигуряващ 
равни условия за всички предприятия, и трябва да отчита въздействието на 
изменението на климата върху функционирането и устойчивостта на веригата за 
доставки на храни и върху продоволствената сигурност;

29. приветства текущата проверка за пригодност на пакета от мерки за 
модернизиране на държавната помощ от 2012 г., и по-специално текущото 
преразглеждане на Регламента за групово освобождаване в селскостопанския 
сектор и насоките на Европейския съюз за държавната помощ в секторите на 
земеделието и горското стопанство и в селските райони, чието прилагане ще 
приключи на 31 декември 2020 г.;

30. счита, че публичното финансиране е от съществено значение, за да се осигури 
въвеждането на широколентови мрежи в селските и отдалечените райони; 
призовава Комисията да насърчава и подкрепя лицата, отговорни за вземането на 
решения в публичния сектор, да проучват по-добре възможностите за публична 
подкрепа въз основа на насоките на ЕС за прилагане на правилата за държавната 
помощ във връзка с бързото въвеждане на широколентови мрежи, така че да 
ускоряват и улесняват въвеждането на широколентова инфраструктура и да 
гарантират, че селските райони няма да изостанат;

31. призовава Комисията да освободи от правилата за държавна помощ данъчните 
разпоредби, приложими конкретно за сектора на селското стопанство, които 
държавите членки са въвели, за да насърчават земеделските стопани да въвеждат 
доброволни буферни спестявания с цел по-успешно справяне със зачестилите 
рискове, свързани с климата и здравето, както и с икономически кризи;

32. приветства приключването на прегледа на Регламента „de minimis“ в селското 
стопанство; посочва, че увеличаването на максималния размер на помощта на 
отделно предприятие и на националния лимит, съчетано с прилагането на горна 
граница за сектора, ще помогне на стопанствата да се справят с климатичните 
предизвикателства, като същевременно предотвратява евентуални нарушения на 
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пазара;

33. приветства предложението за регламент относно програмата за единния пазар, и 
по-специално подкрепяните там действия по отношение на хранителната верига, 
например ветеринарните и фитосанитарните мерки, за справяне с кризи, свързани 
със здравето на животните и растенията; настоятелно призовава Съвета и 
Парламента бързо да приключат преговорите и да приемат регламента;

34. подчертава, че е важно своевременно да бъде приключена работата по двете 
предложения от Комисията за преходни регламенти, за да се избегнат забавяния и 
усложнения, които биха могли да доведат до нестабилност на пазара;

35. счита, че е съществено да се запазят в рамките на ГД „Земеделие и развитие на 
селските райони“ всички компетенции, свързани с прилагането на членове 209 и 
210 от Регламента за единната ООП и с държавната помощ за развитието на 
секторите на селското и горското стопанство и на селските райони, като по този 
начин се гарантира наличието на необходимия експертен опит за действия и 
координация в тази област, което е необходимо предвид специфичния характер на 
тези сектори и е изцяло съгласувано с целите и подкрепата, предвидени по ОСП. 
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