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Abstract  

 

This case is about French farmers who sabotaged imported agricultural products, 

such as Spanish strawberries and French authorities who turned a blind eye. The 

European Commission brought the French authorities to the Court for ‘failing to 

take all necessary and proportionate measures’ to prevent the obstructions to 

trade by the farmers. 
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В Европейския съюз  съществува свободно движение на стоки. Това се  

отнася и за селскостопанските продукти.  

Целта е да се осигури тяхното 

безпрепятствено движение в рамките 

на единния европейски пазар и да не 

се създават пречки за осъществяване 

на търговията с тях. Всяка държава-

членка на ЕС е задължена да осигури 

свободното движение на стоки и не 

трябва да създава пречки при 

осъществяване на търговията. 

 

Това изглежда ясно и неоспоримо, но тук ще разгледаме един случай, който 

ще ни даде повод за разсъждения по отношение на задълженията на държавите 

членки на ЕС за осигуряване на свободата на движение на стоките  

 

Какво се случва във Франция в 90-те години на 20-ти век? 

Франция е държава, която има развит селскостопански сектор. Нейните 

фермери произвеждат значителни количества плодове и зеленчуци. Но в 

Европейския съюз има и други държави, които произвеждат плодове и зеленчуци 

и ги продават на европейския пазар, включително и във Франция. Френските 

фермери не са доволни от тази конкуренция и решават да предприемат 

самостоятелни действия срещу вноса на испански ягоди. Спират камионите, 

превозващи плодовете, заплашват 

шофьорите  и унищожават продукцията. Тези 

действия се повтарят и спрямо камиони с 

домати и вносни селскостопански стоки от 

Италия и от други държави членки. За 

съжаление, френските власти не се намесват 

активно, за да предотвратят тези действия 

на френските фермери.  
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Европейската комисия получава многобройни жалби, с които я информират 

за действията на френските производители и за бездействието на френските 

власти. В тези жалби се посочва, че са спирани камиони, превозващи плодове и 

зеленцуци на френска територия, и е унищожаван товара им, отправяни са 

заплахи към френските супермаркети, които предлагат селскостопански продукти, 

произхождащи от други държави членки, заплашвани са търговците на едро и на 

дребно с цел да ги накарат да се снабдяват с френски продукти.  

Европейската комисия завежда дело срещу Франция.1 Комисията се 

позовава на получените жалби и обосновава, че държава членка, която  се 

въздържа и не предприема адекватни мерки за предотвратяване на пречки пред 

свободното движение на стоки, които са създадени от действия на частни лица на 

нейна територия и са насочени към продукти с произход от други държави-членки, 

възпрепятства свободната търговия. Казано накратко, бездействието на френските 

власти създава пречки за търговията със селскостопански продукти  в рамките на 

единния пазар.  

Съдът на Европейския съюз решава, че френските власти не са взели 

достатъчни и подходящи мерки за прекратяване на актовете на вандализъм, които 

засягат свободното движение на някои селскостопански продукти, произхождащи 

от други държави членки. Като не е взела всички необходими и пропорционални 

мерки, за да бъдат предотвратени действията на фермерите и да бъде осигурено 

свободно движение на стоките, Франция не е изпълнила задълженията си като 

държава-членка на ЕС. 

 

Да се запомни:  

 Държавите-членки на ЕС трябва да изпълняват своите задължения, поети 

чрез Договора за Европейския съюз и Договора за функциониране на 

Европейския съюз.  

 При неизпълнение на задълженията, включително и при бездействие, 

държавите членки рискуват да бъдат санкционирани от Съда на 

Европейския съюз.  

                                                           
1 Европейската комисия срещу Франция - C-265/95 
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 Европейската комисия е пазителка на Договорите и следи за тяхното 

изпълнение. При нарушения, тя може да се обърне към Съда на ЕС и да 

заведе дело срещу държавата, която не изпълнява поетите задължения.  


