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Въпрос с искане за устен отговор O-000034/2022
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Херберт  Дорфман, Норберт Линс, Колм Марки
от името на групата PPE

Относно: Спешната необходимост от стратегия на ЕС относно торовете, за да се гарантира 
продоволствената сигурност в Европа

Европейското селско стопанство е изправено пред предстояща криза. Тази година 
ограничената наличност на торове доведе до изчерпване на резервите от остатъчни торове в 
почвите, което представлява сериозна заплаха за европейското производство на храни. В 
интерес на защитата на продоволствената сигурност на континента е необходимо спешно да 
се преодолее настоящият недостиг на торове в краткосрочен план и да се започне преходът на 
европейското селско стопанство от зависимостта му от синтетични торове в средносрочен до 
дългосрочен план. Този преход ще отнеме време и ще изисква всеобхватна стратегия с оценка 
на риска.

В краткосрочен план трябва да осигурим адекватни доставки на торове за нашите земеделски 
стопани. Съществуват редица възможности, като например набавяне на продукти извън ЕС 
или внос на суровини, необходими за производството на торове, отмяна на антидъмпинговите 
мерки и финансова подкрепа за прехода към естествени методи, като например използването 
на детелина и други решения, които обогатяват почвата с азот.

Сега Комисията трябва да предприеме действия за справяне с неустойчивите разходи за 
суровини, пред които са изправени земеделските стопани. Икономическите прогнози сочат, че 
този проблем ще се влошава през следващите месеци, като разходите за земеделските 
стопани ще се увеличат допълнително в разгара на високата инфлация. Настоящите високи 
цени на храните в немалка степен се дължат на въздействието на високите разходи за торове. 
За да се избегне допълнителен инфлационен натиск, е необходима ясна стратегия за 
незабавно осигуряване на доверие и сигурност на пазара.

1. Ще изготви ли Комисията стратегия за справяне с недостига на торове в ЕС?

2. Възнамерява ли Комисията да отмени антидъмпинговите мита върху вноса на торове?

3. Може ли Комисията да предостави яснота относно това дали е икономически по-
ефективно да се внасят торове от трети държави или да се внася газ от трети държави за 
производството на торове в Европа?
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