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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 Договора за функционирането на Европейския 
съюз предоставя специален статут на сектора по отношение на правото в областта 
на конкуренцията;

1. приветства проучването относно организациите на производителите и техните 
дейности в секторите на маслиновото масло, говеждото и телешкото месо и 
полските култури, което потвърждава значението на тези организации и техните 
сдружения за укрепването на позицията на първичните производители в 
хранителната верига;

2. счита, че е съществено да се изяснят разпоредбите, уреждащи сдруженията на 
производителите и междубраншовите организации в Регламент (ЕС) 
№ 1308/20131, по-специално що се отнася до политиката в областта на 
конкуренцията, и да се консолидира напредъкът, постигнат с Регламент (ЕС) № 
2017/23932 („регламента „Омнибус“), допълнени от решението на Съда на 
Европейския съюз от 14 ноември 2017 г. (делото „Ендивия“)3, като по този начин 
се даде повече правна сигурност и се подобри позицията на земеделските стопани 
в хранителната верига;

3. приветства приемането на Директивата относно нелоялните търговски практики4 
във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти и призовава 
Комисията да следи отблизо напредъка по нейното транспониране;

4. призовава Комисията да започне задълбочен анализ относно степента и 
въздействието на обединенията за съвместни покупки върху икономическото 
функциониране на веригата за доставка на селскостопански и хранителни 
продукти;

5. счита, че е необходимо да се обърне внимание на общественото търсене на по-
устойчиви продоволствени системи и призовава Комисията да изясни условията, 
при които устойчивите споразумения могат да бъдат освободени от 
законодателството в областта на конкуренцията, а именно в рамките на текущия 
преглед на регламентите за групово освобождаване на хоризонтални 
споразумения и свързаните с това насоки;

6. счита, че е съществено да се запазят в рамките на ГД „Земеделие и развитие на 

1 ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671. 
2 OВ L 350, 29.12.2017 г., стр. 15.
3 Решение на Съда от 14 ноември 2017 г., President de l’Autorité de la concurrence/Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) и др.
4 Директива (ЕС) 2019/633 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година относно 
нелоялните търговски практики в отношенията между стопанските субекти във веригата за доставки на 
селскостопански и хранителни продукти (OВ L 111, 25.4.2019 г., стр. 59).
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селските райони“ всички компетенции, свързани с държавната помощ, която се 
използва за насърчаване на развитието на секторите на селското и горското 
стопанство и на селските райони, като по този начин се гарантира наличието на 
необходимия експертен опит за работа със специфичния характер на тези сектори 
и пълна съгласуваност и съответствие с ОСП. 


