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ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ 

1. КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 

• Основания и цели на предложението 

Понастоящем почти 400 000 тона обезмаслено мляко на прах (ОМП) се съхраняват като 

публични запаси. Това количество представлява една трета от общата световна 

търговия с ОМП за първото полугодие на 2017 г. Самото наличие на тези запаси 

обременява пазара. 

Съгласно данни на Икономическия съвет на Органа за наблюдение на пазара на мляко 

разликата в цените на мазнините и белтъчините е по-голяма от всякога. В продължение 

на десет години съотношението на цените на маслото и цените на ОМП се колебаеше 

средно около 1,4 (минимално 0,8 и максимално 1,7), а след месец май 2016 г. нарасна и 

достигна сегашните нива, при които съотношението е 4/1. На фона на тази 

безпрецедентна диспропорция между цените на маслото и на ОМП предложенията за 

публична интервенция идват в условията на липса на пазарно основание за 

мобилизиране на предпазни механизми. 

В периода от март до септември 2018 г. публичната интервенция на фиксирана цена ще 

бъде възобновена, както е предвидено в Регламента за единната ООП, в рамките на 

количествено ограничение от 109 000 тона годишно.  

Предвид голямото търсене на млечни мазнини, което пазарните експерти определят 

като структурно, ОМП ще продължи да бъде de facto вторичен продукт, ако не бъдат 

открити нови пазари. Съгласно този сценарий рискът от наложително изкупуване на 

ОМП чрез публична интервенция, считано от март догодина, е реален. Макар 

изкупните цени на млякото да са на приемливи нива, ако се стигне до публична 

интервенция, тя очевидно би се отклонила от своята цел да осигури приемлив жизнен 

стандарт за хората, занимаващи се със селско стопанство. 

Следователно е необходимо да се намери начин за предотвратяване на изкупуването на 

ОМП на фиксирана цена през 2018 г., без да е налице пазарно основание за това. Ето 

защо за 2018 г. следва да се определи нулево ограничение за изкупуване на фиксирана 

цена. Това би довело до откриване на тръжна процедура от 1 март 2018 г., когато 

започва периодът на публичната интервенция, а Комисията, след гласуване в рамките 

на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари, ще взема решение за 

всеки конкретен случай поотделно какви количества следва да бъдат изкупени и на 

каква изкупна цена. 

За да могат мерките, предвидени в настоящия регламент, да окажат незабавно 

въздействие върху пазара и да се осигури възможност участниците на пазара да бъдат 

информирани своевременно преди началото на следващата кампания по интервенция, 

настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му. 

• Съгласуваност със съществуващите разпоредби в тази област на 

политиката 

Настоящото предложение е в съответствие с духа на общата организация на пазарите 

на селскостопански продукти, насочена към стабилизиране на пазарите и осигуряване 

на добър жизнен стандарт на съответната селскостопанска общност. 
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Предложението е в съответствие с член 43, параграф 3 от ДФЕС, съгласно който 

Съветът, по предложение на Комисията, приема мерки за определяне на цените, 

налозите, помощите и количествените ограничения, както и за определянето и 

разпределянето на възможностите за риболов. 

• Съгласуваност с другите политики на Съюза 

Не се прилага. 

2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ 

• Правно основание 

Член 43, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз. 

• Субсидиарност (при неизключителна компетентност)  

Предложението попада в рамките на споделената компетентност между ЕС и 

държавите членки и е в съответствие с принципа на субсидиарност. 

• Пропорционалност 

Предложението е в съответствие с принципа на пропорционалност. 

• Избор на инструмент 

Не се прилага. 

3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

• Последващи оценки/проверки за пригодност на действащото 

законодателство 

Не се прилага. 

• Консултации със заинтересованите страни 

Не се прилага. 

• Събиране и използване на експертни становища 

Не се прилага. 

• Оценка на въздействието 

Не се прилага. 

• Пригодност и опростяване на законодателството 

Не се прилага. 

• Основни права 

Не се прилага. 
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4. ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА 

Финансовото отражение зависи от предложените количества/цени на обезмасленото 

мляко на прах (ОМП) и от приетите количества/цени в периода март — септември 

2018 г., които зависят от развитието на пазара на ОМП. 

 5. ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ 

• Планове за изпълнение и механизъм за наблюдение, оценка и докладване 

Не се прилага. 

• Обяснителни документи (за директивите) 

Не се прилага. 

• Подробно разяснение на конкретните разпоредби на предложението 

Не се прилага. 
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2017/0310 (NLE) 

Предложение за 

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА 

за изменение на Регламент (ЕС) № 1370/2013 за установяване на мерки за 

определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с общата 

организация на пазарите на селскостопански продукти, по отношение на 

количественото ограничение за изкупуване на обезмаслено мляко на прах 

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално 

член 43, параграф 3 от него, 

като взе предвид предложението на Европейската комисия, 

като има предвид, че: 

(1) Беше докладвано, че към края на юли 2017 г. публичните интервенционни 

запаси от обезмаслено мляко на прах в Съюза възлизат на 357 359 тона. До 

приключването на периода за интервенция на 30 септември 2017 г. за 

изкупуване на фиксирана цена бяха предложени допълнително 22 710 тона. 

(2) Предвид изключително голямото търсене на масло в сектора на млякото и 

млечните продукти се наблюдава безпрецедентна диспропорция между цените 

на мазнините и белтъчините. 

(3) През 2018 г. се очаква увеличаване на добива на мляко в Съюза, което ще доведе 

до производството на повече масло и обезмаслено мляко на прах. 

(4) Изплащаните на земеделските производители цени на суровото мляко през 2018 

г. вероятно ще се задържат на нива, които гарантират рентабилността на 

млекопроизводството, като причината за това е настоящото голямо търсене на 

масло и сирене, въпреки относително ниските цени на млечните белтъчини.  

(5) Тези пазарни елементи обуславят една изключителна ситуация за 2018 г., която 

трябва да бъде взета предвид с оглед на прилагането на механизма за публична 

интервенция по отношение на млечните продукти. 

(6) В член 3 от Регламент (ЕС) № 1370/2013 на Съвета
1
 се определя количествено 

ограничение за изкупуване на обезмаслено мляко на прах на фиксираната цена, 

посочена в член 2 от същия регламент. След като това ограничение бъде 

достигнато, изкупуването следва да се извършва чрез тръжна процедура за 

определяне на максималната изкупна цена. 

(7) С оглед избягване изкупуването на обезмаслено мляко на прах на фиксирана 

цена, когато това би било в ущърб на целите на предпазния механизъм, цялата 

публична интервенция по отношение на обезмасленото мляко на прах следва да 

се извършва чрез тръжна процедура. За тази цел за 2018 г. следва да се определи 

                                                 
1 Регламент (ЕС) № 1370/2013 на Съвета от 16 декември 2013 г. за установяване на мерки за 

определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с общата организация на пазарите 

на селскостопански продукти (ОВ L 346, 20.12.2013 г., стр. 12). 
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нулево количествено ограничение за изкупуване на обезмаслено мляко на прах 

на фиксирана цена. 

(8) Поради това Регламент (ЕС) № 1370/2013 следва да бъде съответно изменен.  

(9) За да могат мерките, предвидени в настоящия регламент, да окажат незабавно 

въздействие върху пазара и да се осигури възможност участниците на пазара да 

бъдат информирани своевременно преди началото на следващата кампания по 

интервенция, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след деня на 

публикуването му, 

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 

Член 1 

В член 3, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1370/2013 се добавя следната трета алинея: 

„Чрез дерогация от първа алинея, през 2018 г. количественото ограничение за 

изкупуване на обезмаслено мляко на прах на фиксирана цена е 0 тона.“. 

Член 2 

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален 

вестник на Европейския съюз. 

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички 

държави членки. 

Съставено в Брюксел на […] година. 

 За Съвета 

 Председател 
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ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА 

ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА 
FS/17/MvD/aj Ares (2017) 

5672905 

6.142.2017.1 

agri.ddg3.g.3(2017)5670846 

 ДАТА: 13.10.2017 г. 

 

1. БЮДЖЕТЕН РЕД: 

Вж. бюджетната прогноза по-долу. 

 

05 02 12 02 (Мерки във връзка със складирането на 

обезмаслено мляко на прах) 

 

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ: 

 

 

Бюджетна година 2017: 19 млн. 

евро;  

Проектобюджет за 2018 г.: 12 

млн. евро 

2. НАИМЕНОВАНИЕ: 

 

Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1370/2013 за установяване на мерки за 

определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с общата организация на пазарите на 

селскостопански продукти, по отношение на количественото ограничение за изкупуване на 

обезмаслено мляко на прах 

3. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: 

 

Член 43, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз 

4. ЦЕЛИ: 

избягване изкупуването на обезмаслено мляко на прах на фиксирана цена, когато това не би било 

необходимо с оглед постигане на целите на предпазния механизъм поради високите цени на 

останалите млечни продукти. Публичната интервенция по отношение на обезмасленото мляко на 

прах следва да се извършва чрез тръжна процедура. 

5. ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ 12-МЕСЕЧЕН 

ПЕРИОД 

 

(млн. евро) 

ФИНАНСОВА 

ГОДИНА 

2018 

(млн. евро) 

ФИНАНСОВА 

ГОДИНА 

2019 

(млн. евро) 

5.0 РАЗХОДИ 

- ЗА СМЕТКА НА БЮДЖЕТА НА 

ЕС 

(ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ/ИНТЕРВЕНЦИИ) 

- НА НАЦИОНАЛНИТЕ ОРГАНИ 

- ДРУГИ 

 

p.m. 

 

p.m. 

 

p.m. 

5.2 МЕТОД НА ИЗЧИСЛЕНИЕ: 

Вж. забележките 

6.0 МОЖЕ ЛИ ПРОЕКТЪТ ДА БЪДЕ ФИНАНСИРАН ОТ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, 

ВПИСАНИ В СЪОТВЕТНАТА ГЛАВА НА ТЕКУЩИЯ БЮДЖЕТ? 

Не се 

прилага. 

6.1 МОЖЕ ЛИ ПРОЕКТЪТ ДА БЪДЕ ФИНАНСИРАН ЧРЕЗ ПРЕХВЪРЛЯНЕ МЕЖДУ 

ГЛАВИ ОТ ТЕКУЩИЯ БЮДЖЕТ? 
  Не 

6.2 ЩЕ БЪДЕ ЛИ НЕОБХОДИМ ДОПЪЛНИТЕЛЕН БЮДЖЕТ? Не 

6.3 ЩЕ БЪДЕ ЛИ НЕОБХОДИМО ВПИСВАНЕТО НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ В 

БЪДЕЩИ БЮДЖЕТИ? 

Вж. 

забележкит

е 

ЗАБЕЛЕЖКИ: 

 

Финансовото отражение зависи от предложените количества/цени на обезмасленото мляко на прах 

(ОМП) и от приетите количества/цени в периода март — септември 2018 г., които зависят от развитието 

на пазара на ОМП. 
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