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SUGESTÕES

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural insta a Comissão dos Assuntos 
Económicos e Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que o artigo 42.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
confere um estatuto especial ao setor agrícola no que respeita ao Direito da 
concorrência;

1. Acolhe com agrado o estudo sobre as organizações de produtores e as suas atividades 
nos setores do azeite, da carne de bovino e das culturas arvenses, que reafirma a 
importância destas organizações e das respetivas associações para o reforço da posição 
dos produtores primários na cadeia alimentar;

2. Considera que é essencial clarificar as disposições que regem as associações de 
produtores e as organizações interprofissionais no Regulamento (UE) n.º 1308/20131, 
designadamente no que diz respeito à política de concorrência, e consolidar os 
progressos realizados pelo Regulamento (UE) n.º 2017/23932 («Regulamento 
Omnibus»), complementado pelo acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia de 
14 de novembro de 2017 (processo «Endívias»)3, proporcionando deste modo maior 
segurança jurídica e melhorando a posição dos agricultores na cadeia alimentar;

3. Congratula-se com a adoção da diretiva relativa a práticas comerciais desleais nas 
relações entre empresas na cadeia de abastecimento agrícola e alimentar4 e insta a 
Comissão a acompanhar de perto os progressos realizados na sua transposição;

4. Exorta a Comissão a iniciar uma análise aprofundada da dimensão e do efeito das 
alianças de compra sobre o funcionamento económico da cadeia de abastecimento 
agrícola e alimentar;

5. Considera que é necessário dar resposta à procura pública de sistemas alimentares mais 
sustentáveis e insta a Comissão a clarificar as condições em que os acordos sustentáveis 
podem ser isentos do direito da concorrência, designadamente no âmbito da atual 
revisão dos regulamentos de isenção por categoria e das orientações conexas;

6. Considera essencial manter na DG AGRI todas as competências relacionadas com os 
auxílios estatais utilizados para promover o desenvolvimento dos setores agrícola e 
florestal e das zonas rurais, assegurando assim os conhecimentos especializados 
necessários para abordar a natureza específica desses sectores, a par da plena coerência 
e conformidade com a PAC. 

1 JO L 347 de 20.12.2013, p. 671. 
2 JO L 350 de 29.12.2017, p. 15.
3 Acórdão do Tribunal de Justiça de 14 de novembro de 2017, Président de l’Autorité de la concurrence contra 
Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE) e outros.
4 Diretiva (UE) 2019/633 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril de 2019, relativa a práticas 
comerciais desleais nas relações entre empresas na cadeia de abastecimento agrícola e alimentar (JO L 111 de 
25.4.2019, p. 59).


