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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Os agricultores da União Europeia ocupam a posição mais débil na cadeia de abastecimento 
alimentar devido ao seu muito baixo poder de negociação. Nos últimos anos a Política 
Agrícola Comum (PAC) tem vindo a introduzir determinadas disposições novas para 
melhorar o seu posicionamento no mercado, promovendo uma maior concentração da oferta 
através de organizações de produtores.  

Embora tenha havido uma mudança política numa direção mais positiva, ainda há margem 
para aperfeiçoar a legislação, e muito está por fazer para obter um equilíbrio ideal entre os 
diferentes intervenientes. O elevado grau de fragmentação na oferta agroalimentar, o facto de 
os instrumentos de apoio da PAC terem uma abordagem orientada para o mercado e o 
aumento da volatilidade dos preços são fatores que tornam essencial garantir condições de 
concorrência equitativas e ajustadas entre fornecedores e compradores.  

É importante sublinhar que, para os agricultores, as práticas desleais podem conduzir a perdas 
económicas, anulando os benefícios recolhidos com as subvenções da PAC, que estão cada 
vez mais condicionadas pela sustentabilidade ambiental. Existem muitos tipos de práticas 
desleais, mas algumas destas, como as vendas com prejuízo, são muito recorrentes e as 
vítimas têm pouca margem de manobra para as combaterem devido a lacunas e incertezas de 
índole jurídica.

É chegado o momento de a União Europeia reagir a esta situação e tentar criar um 
enquadramento jurídico que contribua para se alcançar um melhor equilíbrio na cadeia 
alimentar. As práticas desleais prejudicam a rendibilidade de muitas empresas agrícolas na 
União Europeia e os Estados-Membros não podem simplesmente fechar os olhos a esta 
situação. A chamada Iniciativa Cadeia de Abastecimento, aprovada há alguns anos, deu 
origem a um conjunto positivo de princípios em matéria de boas práticas, mas infelizmente 
não é suficiente para combater com eficácia as práticas desleais se não for acompanhada de 
sanções por incumprimento, e não contempla também a possibilidade de apresentar queixas a 
título confidencial.

A Comissão Europeia deve ser felicitada por ter dado o primeiro passo ao introduzir 
legislação da UE neste domínio e propor disposições mínimas para todos os Estados-
Membros. A proposta carece, no entanto, de aperfeiçoamento em alguns aspetos, para evitar 
que se torne num mero gesto político.  

Em primeiro lugar, é muito importante que o texto jurídico da UE não anule os progressos já 
realizados em alguns Estados-Membros no combate a práticas desleais. A relatora considera 
fulcral permitir que as administrações nacionais vão além dos requisitos mínimos 
estabelecidos na diretiva. Alguns países adotaram regulamentos que melhoraram 
consideravelmente as relações entre todos os intervenientes na cadeia de valor.

No que diz respeito ao âmbito da proposta, constata-se que é demasiado restritiva, na medida 
em que apenas contempla as práticas abusivas dos grandes compradores em relação a 
pequenas e médias empresas de abastecimento. A relatora considera que a proteção jurídica 
da UE devia ser alargada a toda a panóplia de situações desleais.

O texto da Comissão não aborda as vendas abaixo do preço de custo, que é precisamente o 
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principal tema das queixas apresentadas pelos agricultores relativamente a certas práticas 
caprichosas de promoção de produtos perecíveis, e que são realizadas por grandes 
compradores em moldes apelativos para atrair os consumidores.

A relatora acredita firmemente que, sem contratos por escrito, a legislação da UE nunca seria 
eficaz. Embora a legislação da PAC ainda não preveja contratos escritos obrigatórios ao nível 
da UE, a nova diretiva deve, pelo menos, refletir alguns progressos alcançados no âmbito da 
Organização Comum de Mercado da agricultura, que permite aos Estados-Membros tornarem 
obrigatórios no seu território contratos por escrito. A relatora incentiva todos os Estados-
Membros a introduzirem contratos obrigatórios e seguirem o exemplo de determinados países, 
como a Espanha.  

A fim de garantir condições equitativas em toda a União Europeia, os Estados-Membros 
devem dispor de critérios uniformes para o cálculo das sanções aplicáveis a práticas desleais, 
sem todavia porem em risco as competências nacionais. A relatora propõe uma formulação 
semelhante a outras já existentes nos textos legislativos da UE já existentes.   

A transparência do mercado é também um elemento importante a ter em conta na legislação 
da UE quando se trata de práticas comerciais desleais. Na sequência de algumas disposições 
nacionais já adotadas, a relatora propõe que todos os Estados-Membros criem observatórios 
nacionais da cadeia agroalimentar para monitorizar os preços no mercado e detetar 
irregularidades. Um tal instrumento seria muito útil para avaliar a implementação da 
legislação, tendo em vista futuras revisões e o intercâmbio de dados nacionais.

A possibilidade de proteger a confidencialidade de um produtor que apresente uma queixa é 
um elemento fundamental da proposta da Comissão para permitir que as denúncias sejam 
apresentadas sem que o «fator de receio» se faça sentir. A relatora gostaria de reforçar o texto 
da Comissão para tornar automática a concessão do direito à confidencialidade.

Entre outras alterações relevantes à proposta da Comissão, a relatora gostaria igualmente de 
sublinhar a necessidade de que o âmbito de aplicação da diretiva abrangesse também os 
compradores estabelecidos em países terceiros que compram produtos da UE para serem 
vendidos nos mercados dos Estados-Membros. O objetivo é evitar situações em que um 
comprador possa escapar às disposições da UE pelo simples facto de transferir o seu local de 
estabelecimento para fora da UE. 

ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão da 
Agricultura e do Desenvolvimento Rural, competente quanto à matéria de fundo, a ter em 
conta as seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 3



AD\1162587PT.docx 5/46 PE623.685v02-00

PT

Texto da Comissão Alteração

(3) Diversos operadores participam na 
cadeia de abastecimento alimentar ao nível 
da produção, da transformação, de ações de 
comercialização, da distribuição e da venda 
a retalho de produtos alimentares. Esta 
cadeia é, de longe, o canal mais importante 
para levar os produtos alimentares do 
produtor ao consumidor. Estes operadores 
comercializam produtos alimentares, isto é, 
produtos agrícolas primários, assim como 
produtos da pesca e da aquicultura, 
enumerados no anexo I do Tratado 
destinados a serem utilizados na 
alimentação e também outros produtos 
alimentares, não mencionados nesse anexo, 
mas transformados a partir de produtos 
agrícolas para serem igualmente utilizados 
como alimentos.

(3) Diversos operadores participam na 
cadeia de abastecimento agroalimentar ao 
nível da produção, da transformação, de 
ações de comercialização, da distribuição e 
da venda a retalho de produtos agrícolas 
ou alimentares. Esta cadeia é, de longe, o 
canal mais importante para fornecer os 
produtos. Estes operadores comercializam 
produtos agrícolas ou alimentares, isto é, 
produtos agrícolas primários, assim como 
produtos da pesca e da aquicultura, 
enumerados no anexo I do Tratado 
destinados a serem utilizados na 
alimentação e também outros produtos 
alimentares, não mencionados nesse anexo, 
mas transformados a partir de produtos 
agrícolas para serem igualmente utilizados 
como alimentos e produtos agrícolas. 

(A substituição da expressão «cadeia de 
abastecimento alimentar» pela expressão 
«cadeia de abastecimento agroalimentar» 
aplica-se à integralidade do texto. A sua 
adoção impõe adaptações técnicas em todo 
o texto.)

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O número e a dimensão dos 
operadores varia de etapa para etapa da 
cadeia de abastecimento alimentar. 
Existem diferenças de poder negocial, 
relacionadas com os diversos níveis de 
concentração de operadores, que podem 
possibilitar o exercício desleal de poder 
negocial por meio de práticas comerciais 
desleais. Estas práticas são especialmente 
lesivas para os pequenos e médios 
operadores da cadeia de abastecimento 
alimentar. Os produtores agrícolas, 

(5) O número e a dimensão dos 
operadores varia de etapa para etapa da 
cadeia de abastecimento agroalimentar. 
Existem diferenças de poder negocial, 
relacionadas com os diversos níveis de 
concentração de operadores, que podem 
possibilitar o exercício desleal de poder 
negocial por meio de práticas comerciais 
desleais. Estas práticas são especialmente 
lesivas para os pequenos e médios 
operadores e os de média capitalização da 
cadeia de abastecimento agroalimentar, 
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fornecedores de produtos agrícolas 
primários, são, em grande parte, de 
pequena e média dimensão.

dentro e fora da União. Contudo, todos os 
operadores, independentemente da sua 
dimensão económica, são vulneráveis às 
práticas comerciais desleais.

Justificação

No tocante à primeira parte da alteração: ver justificação da alteração 7. A segunda parte 
prepara o terreno para alargar o âmbito de aplicação a todos os operadores, 
independentemente da sua dimensão económica. Os pequenos produtores e os trabalhadores 
no setor alimentar nos países em desenvolvimento são prejudicados, direta ou indiretamente, 
pelas práticas comerciais desleais impostas pelos intervenientes mais poderosos na cadeia de 
abastecimento alimentar.

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Os produtores agrícolas que 
fornecem produtos agrícolas primários 
são, em grande parte, de pequena e média 
dimensão. Contudo, o conjunto limitado 
de critérios utilizado para definir as 
pequenas e médias empresas é 
frequentemente excedido na produção 
agrícola, designadamente quando 
empregam trabalhadores sazonais. 
Portanto, é adequado alargar o âmbito da 
presente diretiva às empresas de média 
capitalização. As empresas de média 
capitalização são sociedades ou 
organizações de produtores, cooperativas 
ou associações de organizações de 
produtores com uma estrutura de média 
dimensão e com um rácio de capital 
elevado, com um número máximo de 
3 000 trabalhadores. Além disso, as 
empresas de média capitalização podem 
ser empresas de gestão familiar. As 
pequenas e médias empresas e as 
empresas de média capitalização têm 
pouco poder no mercado em comparação 
com os grandes operadores na cadeia de 
abastecimento agrícola ou alimentar.
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Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Importa estabelecer ao nível da 
União um patamar mínimo de proteção 
contra determinadas práticas comerciais 
manifestamente desleais, que reduza a 
ocorrência de tais práticas e contribua para 
garantir um nível de vida equitativo aos 
produtores agrícolas. Esse nível de 
proteção deve beneficiar todos os 
produtores agrícolas e as pessoas 
singulares ou coletivas que forneçam 
produtos alimentares, incluindo as 
organizações de produtores e as 
associações destas, desde que todas as 
pessoas em causa correspondam à 
definição de micro, pequenas e médias 
empresas estabelecida no anexo da 
Recomendação 2003/361/CE da 
Comissão12. Estes micro, pequenos e 
médios fornecedores são especialmente 
vulneráveis a práticas comerciais desleais 
e os menos capazes de as suportarem sem 
que a sua viabilidade económica seja 
prejudicada. Como é frequente que a 
pressão financeira decorrente das práticas 
comerciais desleais exercida sobre as 
pequenas e médias empresas percorra a 
cadeia e atinja os produtores agrícolas, as 
normas relativas às práticas comerciais 
desleais devem proteger igualmente os
pequenos e médios fornecedores 
intermédios a jusante da produção 
primária. A proteção dos fornecedores 
intermédios também deve evitar 
consequências indesejáveis 
(nomeadamente em termos de 
agravamentos indevidos de preços) sob a 
forma de desvios do comércio, dos 
produtores agrícolas e das associações 
destes que produzem produtos 
transformados, para fornecedores 

(7) Importa estabelecer ao nível da 
União um patamar mínimo de proteção 
contra determinadas práticas comerciais 
manifestamente desleais, que reduza a 
ocorrência de tais práticas e contribua para 
garantir um nível de vida equitativo aos 
produtores agrícolas. Esse nível de 
proteção deve beneficiar todos os 
produtores agrícolas e as pessoas 
singulares ou coletivas que forneçam 
produtos alimentares, incluindo as 
organizações de produtores e as 
associações destas. Como é frequente que a 
pressão financeira decorrente das práticas 
comerciais desleais exercida sobre as 
empresas percorra a cadeia e atinja os 
produtores agrícolas, as normas relativas às 
práticas comerciais desleais devem 
proteger igualmente os fornecedores 
intermédios a jusante da produção 
primária. A proteção dos fornecedores 
intermédios também deve evitar 
consequências indesejáveis 
(nomeadamente em termos de 
agravamentos indevidos de preços) sob a 
forma de desvios do comércio, dos 
produtores agrícolas e das associações 
destes que produzem produtos 
transformados, para fornecedores 
desprotegidos.
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desprotegidos.

__________________

12 JO L 124 de 20.5.2003, p. 36.

Justificação

A presente alteração prepara o terreno para alargar o âmbito de aplicação a todos os 
operadores, independentemente da sua dimensão económica.

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A fim de evitar que a proteção dos 
fornecedores na União gere distorções 
indesejadas, os fornecedores estabelecidos 
fora da União Europeia devem poder 
contar com o patamar mínimo da União ao 
venderem produtos alimentares a 
compradores nela estabelecidos.

(8) A fim de evitar que a proteção dos 
fornecedores na União gere distorções 
indesejadas, os fornecedores estabelecidos 
fora da União Europeia devem poder 
contar com o patamar mínimo da União ao 
venderem produtos alimentares a 
compradores nela estabelecidos. A política 
da União também deve ser coerente no 
que respeita aos compromissos da União 
no âmbito dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável.

Justificação

A percentagem decrescente de receitas que chegam aos pequenos produtores e aos 
trabalhadores do setor alimentar nos países em desenvolvimento, assim como as condições 
de trabalho que estes enfrentam em consequência de práticas comerciais desleais, põem em 
causa a política de desenvolvimento da União e os seus objetivos assumidos no âmbito da 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) As normas em causa devem aplicar-
se às atividades dos grandes operadores –

(9) As normas em causa devem aplicar-
se a todos os operadores da cadeia de 
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isto é, os que não são pequenos nem 
médios – na cadeia de abastecimento 
alimentar, pois, no comércio com 
fornecedores pequenos e médios, são eles 
que normalmente detêm maior poder 
negocial.

abastecimento agroalimentar.

Justificação

A presente alteração prepara o terreno para alargar o âmbito de aplicação a todos os 
operadores, independentemente da sua dimensão económica.

Alteração 7

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Uma vez que a maioria dos 
Estados-Membros já adotou normas 
nacionais em matéria de práticas 
comerciais desleais, embora divergentes, 
justifica-se recorrer a uma diretiva para 
introduzir um patamar mínimo de proteção 
no direito da União. Deste modo, os 
Estados-Membros poderão integrar as 
normas pertinentes no ordenamento 
jurídico nacional respetivo de modo a 
constituir-se um regime coeso. Não deve 
excluir-se a possibilidade de os Estados-
Membros adotarem e aplicarem, no seu 
território, legislação nacional mais estrita 
de proteção dos pequenos e médios
fornecedores e compradores contra práticas 
comerciais desleais nas relações entre 
empresas na cadeia de abastecimento 
alimentar, sob reserva da observância dos 
limites do direito da União aplicáveis ao 
funcionamento do mercado interno.

(10) Uma vez que a maioria dos 
Estados-Membros já adotou normas 
nacionais em matéria de práticas 
comerciais desleais, embora divergentes, 
justifica-se recorrer a uma diretiva para 
introduzir um patamar mínimo de proteção 
no direito da União. Deste modo, os 
Estados-Membros poderão integrar as 
normas pertinentes no ordenamento 
jurídico nacional respetivo de modo a 
constituir-se um regime coeso. Não deve 
excluir-se a possibilidade de os Estados-
Membros adotarem e aplicarem, no seu 
território, legislação nacional mais estrita 
de proteção de todos os fornecedores e 
compradores, independentemente da sua 
dimensão económica, contra práticas 
comerciais desleais nas relações entre 
empresas na cadeia de abastecimento 
agroalimentar, sob reserva da observância 
dos limites do direito da União aplicáveis 
ao funcionamento do mercado interno.

Justificação

A presente alteração prepara o terreno para alargar o âmbito de aplicação a todos os 
operadores, independentemente da sua dimensão económica.
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Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Dado que podem ocorrer práticas 
comerciais desleais em qualquer etapa da 
venda dos produtos alimentares, isto é, 
antes, durante ou após a transação de 
venda, os Estados-Membros devem 
garantir que as disposições da presente 
diretiva se aplicam a qualquer ocorrência 
de tais práticas.

(11) Dado que podem ocorrer práticas 
comerciais desleais em qualquer etapa da 
venda dos produtos agrícolas ou
alimentares, isto é, antes, durante ou após a 
transação de venda, ou em relação à 
prestação de serviços ligados ao processo 
de venda pelo comprador ou pelo 
fornecedor, os Estados-Membros devem 
garantir que as disposições da presente 
diretiva se aplicam a qualquer ocorrência 
de tais práticas.

Alteração 9

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Ao decidir se determinada prática 
comercial deve ser considerada desleal, 
importa reduzir o risco de limitar o recurso 
a acordos equitativos e geradores de 
eficiência estabelecidos entre as partes. 
Neste contexto, justifica-se distinguir 
práticas previstas em termos claros e 
inequívocos em acordos de fornecimento 
celebrados entre partes, por um lado, de 
práticas ocorridas depois de iniciada a 
transação, sem acordo prévio em termos 
claros e inequívocos, por outro, de modo 
que apenas sejam proibidas alterações 
unilaterais e retrospetivas aos termos 
pertinentes do acordo de fornecimento. 
Todavia, determinadas práticas comerciais 
são, pela sua natureza, consideradas 
desleais, não devendo as partes poder iludi-
lo ao abrigo da liberdade contratual.

(12) Ao decidir se determinada prática 
comercial deve ser considerada desleal, 
importa reduzir o risco de limitar o recurso 
a acordos equitativos e geradores de 
eficiência estabelecidos entre as partes. 
Neste contexto, justifica-se distinguir 
práticas previstas em termos claros e 
inequívocos em acordos de fornecimento 
celebrados entre partes, por um lado, de 
práticas ocorridas depois de iniciada a 
transação, sem acordo prévio em termos 
claros e inequívocos, por outro, de modo 
que apenas sejam proibidas alterações 
unilaterais e retrospetivas aos termos 
pertinentes do acordo de fornecimento. 
Todavia, determinadas práticas comerciais 
são, pela sua natureza, consideradas 
desleais, não devendo as partes poder iludi-
lo ao abrigo da liberdade contratual. 
Adicionalmente, os fornecedores não 
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devem ser coagidos na celebração de um 
acordo de fornecimento.

Alteração 10

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A fim de garantir a execução 
efetiva das proibições estabelecidas na 
presente diretiva, cada Estado-Membro 
deve designar a autoridade que fica 
incumbida dessa execução. Essa autoridade 
deve poder agir por iniciativa própria ou no 
seguimento de queixas das partes afetadas 
por práticas comerciais desleais na cadeia 
de abastecimento alimentar. Se um 
queixoso solicitar que a sua identidade se 
mantenha confidencial, por temer 
retaliações, a autoridade executora do 
Estado-Membro deve respeitar esse 
pedido.

(13) A fim de garantir a execução 
efetiva das proibições estabelecidas na 
presente diretiva, cada Estado-Membro 
deve designar a autoridade que fica 
incumbida dessa execução. Essa autoridade 
deve poder agir por iniciativa própria ou no 
seguimento de queixas das partes afetadas 
por práticas comerciais desleais na cadeia 
de abastecimento agroalimentar. Sempre
que uma queixa é registada, a autoridade 
executora do Estado-Membro deve 
garantir que a identidade do queixoso 
permanece anónima.

Justificação

Esta alteração garante o anonimato das queixas.

Alteração 11

Proposta de diretiva
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Com vista a garantir a eficaz 
execução da proibição de práticas 
comerciais desleais, as autoridades 
executoras designadas devem dispor de 
todos os recursos, funcionários e 
conhecimentos especializados necessários.
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Alteração 12

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A fim de proteger a identidade de 
um membro de uma organização de 
produtores que seja um pequeno ou médio 
fornecedor e se considere exposto a 
práticas comerciais desleais, a queixa pode 
ser apresentada pela organização de 
produtores ou por uma associação de 
organizações de produtores que a inclua. 
As autoridades executoras do Estado-
Membro devem, portanto, poder receber e 
dar seguimento a queixas apresentadas por 
essas entidades, respeitando porém os 
direitos processuais do acusado.

(14) A fim de proteger a identidade de 
um membro de uma organização ou de 
explorações familiares que sejam 
pequenos ou médios fornecedores e se 
considerem expostos a práticas comerciais 
desleais, a queixa pode ser apresentada 
pela organização de produtores ou 
fornecedores ou por uma associação de 
organizações de produtores que a inclua. 
As autoridades executoras do Estado-
Membro devem, portanto, poder receber e 
dar seguimento a queixas apresentadas por 
essas entidades, respeitando porém os 
direitos processuais do acusado.

Alteração 13

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) As autoridades executoras dos 
Estados-Membros devem dispor das 
competências necessárias para poderem 
reunir eficazmente, por meio de pedidos de 
informação, as informações factuais de que 
precisem. Devem ainda ter competências 
para ordenar o termo de práticas 
proibidas. Formas de dissuasão como a 
possibilidade de aplicar coimas e a 
publicação dos resultados das 
investigações podem incentivar mudanças 
de comportamento e soluções pré-
contenciosas entre as partes, pelo que 
devem fazer parte das competências das 
autoridades executoras. A Comissão e as 
autoridades executoras dos Estados-
Membros devem cooperar estreitamente de 
modo a garantirem uma abordagem comum 
na aplicação das normas estabelecidas na 

(15) As autoridades executoras dos 
Estados-Membros devem dispor das 
competências necessárias para poderem 
reunir eficazmente, por meio de pedidos de 
informação, as informações factuais de que 
precisem. Com vista à aplicação eficaz da 
presente diretiva, as autoridades 
executoras devem ainda ter competências 
para proibir práticas comerciais desleais 
proibidas, aplicar coimas e sanções e 
publicar os resultados das suas
investigações. Essas competências podem 
servir como formas de dissuasão e podem 
incentivar mudanças de comportamento e 
soluções pré-contenciosas entre as partes, 
pelo que devem fazer parte das 
competências das autoridades executoras.
As autoridades executoras devem ter em 
conta as infrações à presente diretiva 
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presente diretiva. As autoridades 
executoras devem, nomeadamente, prestar-
se assistência recíproca, por exemplo 
partilhando informações e apoiando-se nas 
investigações com dimensão 
transfronteiras.

repetidamente cometidas. A Comissão e as 
autoridades executoras dos Estados-
Membros devem cooperar estreitamente de 
modo a garantirem uma abordagem comum 
na aplicação das normas estabelecidas na 
presente diretiva, em especial no que se 
refere às coimas e sanções. As autoridades 
executoras devem, nomeadamente, prestar-
se assistência recíproca, por exemplo 
partilhando informações e apoiando-se nas 
investigações com dimensão 
transfronteiras.

Alteração 14

Proposta de diretiva
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) As autoridades executoras devem 
aplicar sanções dissuasivas e 
proporcionadas a todas as infrações às 
regras estabelecidas pela presente 
diretiva. Aquando da determinação da 
sanção a aplicar em caso de infração às 
regras, deve ser tido em conta o facto de o 
autor da infração ser ou não reincidente.

Alteração 15

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Tendo em vista a execução efetiva 
da política relativa a práticas comerciais 
desleais nas relações entre empresas na 
cadeia de abastecimento alimentar, a 
Comissão deve examinar a aplicação da 
presente diretiva e apresentar um relatório 
ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões. Esse exame deve 
igualmente prestar especial atenção à 
eventual justificação de – além da proteção 

(19) Tendo em vista a execução efetiva 
da política relativa a práticas comerciais 
desleais nas relações entre empresas na 
cadeia de abastecimento alimentar, a 
Comissão deve examinar a aplicação da 
presente diretiva e apresentar um relatório 
ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões. Esse exame deve 
igualmente prestar especial atenção ao 
possível alargamento das listas de práticas 
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conferida aos pequenos e médios 
fornecedores – vir a proteger futuramente 
os pequenos e médios compradores de 
produtos alimentares da cadeia de 
abastecimento.

comerciais desleais definidas na presente 
diretiva e à eventual justificação de – além 
da proteção conferida aos pequenos e 
médios fornecedores – vir a proteger 
futuramente os pequenos e médios 
compradores de produtos alimentares da 
cadeia de abastecimento.

Alteração 16

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A presente diretiva aplica-se a 
determinadas práticas comerciais desleais 
na venda de produtos alimentares por 
fornecedores que são pequenas e médias 
empresas a compradores que o não são.

2. A presente diretiva aplica-se a 
determinadas práticas comerciais desleais 
na venda de produtos alimentares por 
fornecedores a compradores.

Justificação

É essencial que a diretiva abranja todos os operadores da cadeia de abastecimento 
alimentar, a fim de evitar que as PCD sejam repercutidas ao longo da cadeia de 
abastecimento e que a transferência de empresas contorne as regras que proíbem as PCD. A 
substituição de «pequenos e médios operadores» por «todos os operadores» aplica-se à 
integralidade do texto.

Alteração 17

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) «Comprador»: qualquer pessoa 
singular ou coletiva estabelecida na União
que adquira comercialmente produtos 
alimentares. O termo «comprador» pode 
incluir agrupamentos dessas pessoas 
singulares ou coletivas.

a) «Comprador»: qualquer pessoa 
singular ou coletiva, independentemente 
do seu local de estabelecimento, que 
adquira comercialmente produtos agrícolas 
e alimentares para transformação, 
distribuição ou venda a retalho, e/ou 
preste serviços relacionados com esses 
produtos no território da União. O termo 
«comprador» pode incluir agrupamentos 
dessas pessoas singulares ou coletivas. 
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Justificação

Esta alteração visa incluir no âmbito de aplicação da diretiva os operadores que, embora 
estabelecidos fora da UE, compram e vendem produtos no mercado da UE. O objetivo é 
evitar que um comprador possa escapar às disposições da diretiva pelo simples facto de 
transferir o seu local de estabelecimento para fora da UE.

Alteração 18

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) «Fornecedor»: qualquer produtor 
agrícola ou qualquer pessoa singular ou 
coletiva que, independentemente do local 
onde esteja estabelecido, venda produtos 
alimentares. O termo «fornecedor» pode 
incluir agrupamentos desses produtores 
agrícolas ou dessas pessoas singulares ou 
coletivas, incluindo organizações de 
produtores e associações de organizações 
de produtores.

b) «Fornecedor»: qualquer produtor 
agrícola, transformador alimentar ou 
qualquer pessoa singular ou coletiva que
esteja estabelecida na União e venda 
produtos alimentares. O termo 
«fornecedor» pode incluir agrupamentos 
desses produtores agrícolas ou dessas 
pessoas singulares ou coletivas, incluindo 
organizações de produtores, associações de 
organizações de produtores ou 
cooperativas agrícolas.

Justificação

Apenas os fornecedores estabelecidos na UE devem ser protegidos pelos Estados-Membros, 
uma vez que os fornecedores europeus não encontram uma igualdade de tratamento em 
países terceiros. As cooperativas têm a sua própria identidade jurídica e devem ser 
abrangidas por este artigo.

Alteração 19

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) «Pequenas e médias empresas»: 
empresas na aceção da definição de 
micro, pequenas e médias empresas 
estabelecida no anexo da Recomendação 
2003/361/CE da Comissão14.

Suprimido
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__________________

14 Recomendação 2003/361/CE da 
Comissão, de 6 de maio de 2003, relativa à 
definição de micro, pequenas e médias 
empresas (JO L 124 de 20.5.2003, p. 36).

Justificação

Em conformidade com as alterações que alargam o âmbito de aplicação da diretiva, não é 
necessário definir o que é uma PME.

Alteração 20

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) «Dependência económica»: 
qualquer relação em que o comprador 
represente pelo menos 30% do volume de 
negócios do fornecedor.

Alteração 21

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) «Produtos alimentares»: os 
produtos enumerados no anexo I do 
Tratado destinados a serem utilizados na 
alimentação e os produtos não 
mencionados nesse anexo, mas obtidos por 
transformação daqueles e destinados à 
alimentação.

d) «Produtos agrícolas ou
alimentares»: os produtos enumerados no 
anexo I do Tratado destinados a serem 
utilizados na alimentação, os produtos não 
mencionados nesse anexo, mas obtidos por 
transformação daqueles e destinados à 
alimentação, e os produtos agrícolas.

Alteração 22

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

e) «Produtos alimentares perecíveis»: 
os produtos alimentares que se tornarão 
impróprios para consumo humano, a 
menos que sejam armazenados, tratados, 
embalados ou conservados de algum 
outro modo para evitar que se tornem 
impróprios.

e) «Produtos alimentares perecíveis»: 
os produtos agrícolas e alimentares 
naturalmente adequados à 
comercialização e consumo durante um 
período não superior a 30 dias ou que 
exijam temperatura regulada ou 
condições de acondicionamento para o 
armazenamento e/ou comercialização 
e/ou transporte.

Justificação

Esta alteração pretende clarificar.

Alteração 23

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) «Produtos não perecíveis»: os 
produtos que não sejam produtos 
alimentares perecíveis.

Alteração 24

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-B) «Prática comercial desleal»: 
qualquer prática que se desvia da boa 
conduta comercial, é contrária à boa-fé e 
à lealdade negocial e é imposta 
unilateralmente por um parceiro 
comercial a outro.

Justificação

É essencial introduzir uma definição de práticas comerciais desleais e uma proibição geral 
destas práticas, a fim de impedir que os agentes poderosos da cadeia de abastecimento 
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inventem novas formas de PCD para contornar a diretiva.

Alteração 25

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar a proibição das seguintes práticas 
comerciais:

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar, pelo menos, a proibição das 
seguintes práticas comerciais desleais:

Alteração 26

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

a) Pagamento pelo comprador, ao 
fornecedor, de produtos alimentares 
perecíveis mais de 30 dias após a receção 
da fatura do fornecedor ou mais de 30 dias 
após a data de entrega dos produtos 
alimentares perecíveis, consoante a data 
que for posterior. Esta proibição não 
prejudica:

a) Pagamento pelo comprador, ao 
fornecedor, de produtos agrícolas ou
alimentares perecíveis mais de 30 dias após 
a receção da fatura do fornecedor ou mais 
de 30 dias após a data de entrega dos 
produtos agrícolas ou alimentares 
perecíveis, consoante a data que for 
posterior. Esta proibição não prejudica:

Alteração 27

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Pagamento pelo comprador, ao 
fornecedor, de produtos alimentares não 
perecíveis mais de 60 dias após a receção 
da fatura do fornecedor ou mais de 60 
dias após a data de entrega dos produtos 
alimentares perecíveis, consoante a data 
que for posterior. Esta proibição não 
prejudica:
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- as consequências dos atrasos de 
pagamento nem as soluções a aplicar 
nesses casos, em conformidade com a 
Diretiva 2011/7/UE;

- a possibilidade de o comprador e o 
fornecedor acordarem uma cláusula de 
partilha de valor, na aceção do 
artigo 172.º do Regulamento (UE) 
n.º 1308/2013.

Justificação

A presente alteração alarga a cobertura da diretiva aos produtos não perecíveis, sem 
prejuízo da Diretiva 2011/7/UE relativa aos atrasos de pagamento e à cláusula de «partilha 
de valor» introduzida no Regulamento da OCM.

Alteração 28

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Cancelamento, pelo comprador, de 
encomendas de produtos alimentares 
perecíveis num prazo tão curto que não é 
razoável esperar que o fornecedor encontre 
alternativas de comercialização ou 
utilização para esses produtos.

b) Cancelamento, pelo comprador, de 
encomendas de produtos agrícolas ou
alimentares perecíveis num prazo tão curto 
que não é razoável esperar que o 
fornecedor encontre alternativas de 
comercialização ou utilização para esses 
produtos.

Alteração 29

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Alteração, pelo comprador, de 
forma unilateral e retroativa, dos termos de 
um acordo de fornecimento relativos à 
frequência, ao calendário ou ao volume do 
fornecimento ou entrega, aos padrões de 
qualidade ou aos preços de produtos 
alimentares.

c) Alteração, pelo comprador, de 
forma unilateral e retroativa, dos termos de 
um acordo de fornecimento relativos à 
frequência, ao calendário ou ao volume do 
fornecimento ou entrega, aos padrões de 
qualidade ou aos preços de produtos 
agrícolas ou alimentares, ou das condições 
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de pagamento.

Alteração 30

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Venda, pelo comprador, de produtos 
agrícolas ou alimentares abaixo do preço 
de custo.

Justificação

Trata-se da mais repetida exigência do setor agrícola, que deve ser contemplada na presente 
diretiva.

Alteração 31

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Pagamento, pelo fornecedor, pelo 
desperdício de produtos alimentares nas 
instalações do comprador, quando aquele 
não se tenha devido a negligência ou dolo 
do fornecedor.

d) Pagamento, pelo fornecedor, pelo 
desperdício de produtos agrícolas ou
alimentares nas instalações do comprador, 
quando aquele não se tenha devido a 
negligência ou dolo do fornecedor.

Alteração 32

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Rescisão unilateral do acordo de 
fornecimento pelo comprador.

Alteração 33

Proposta de diretiva
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Artigo 3 – n.º 1 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-B) O comprador informa o fornecedor 
sobre qualquer tratamento diferenciado 
que o comprador conceda, ou pretenda 
conceder, em relação a marcas 
concorrentes por si detidas ou geridas. O 
tratamento diferenciado inclui, no 
mínimo, medidas específicas ou 
comportamentos da parte do comprador 
relativamente ao seguinte: a) inventário, 
b) espaço comercial e c) margens 
comerciais.

Justificação

A presente PCD assenta no artigo 6.º da proposta de regulamento relativo aos intermediários 
em linha. Tal como explicado anteriormente, a concorrência leal entre marcas independentes 
e as próprias marcas dos retalhistas é essencial para promover a inovação e a concorrência 
com base no mérito. Se os retalhistas verticalmente integrados quiserem conceder vantagens 
comerciais às suas próprias marcas, pelo menos, os fornecedores de marcas independentes 
devem ter conhecimento da sua existência e âmbito, a fim de adaptarem as suas estratégias 
competitivas a estas condições de concorrência não equitativas.

Alteração 34

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-C) Redução, pelo comprador, de 
forma não transparente, da quantidade 
e/ou do valor dos produtos agrícolas ou 
alimentares de qualidade normal.

Alteração 35

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-D) O comprador ameaça executar ou 
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executa mesmo atos de retaliação 
comercial contra o fornecedor, caso este 
exerça os seus direitos contratuais e 
legais, nomeadamente a apresentação de 
queixas e a cooperação com autoridades 
executoras nacionais.

Justificação

A presente PCD é necessária para proteger os fornecedores de retaliações comerciais (por 
exemplo, redução parcial das quantidades encomendadas ou cessação do contrato de 
fornecimento) nos casos em que utilizem os meios judiciais para exercer os seus direitos 
contratuais e os direitos constantes da presente diretiva.

Alteração 36

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-E) Subordinação, pelo comprador, da 
cooperação entre empresas e da 
celebração de um acordo de fornecimento 
a uma compensação sob a forma de bens 
e serviços.

Alteração 37

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d-F) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-F) Exigência, pelo comprador ao 
fornecedor, de suportar os custos 
financeiros resultantes de uma previsão 
incorreta fornecida pelo comprador.

Alteração 38

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d-G) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

d-G) Redução parcial ou total, pelo 
comprador, de compras ao abrigo dos 
contratos existentes, a fim de impor uma 
alteração a um contrato em vigor ou de 
negociar um novo contrato.

Justificação

A presente PCD tem por base o Livro Verde da Comissão sobre as práticas comerciais 
desleais na cadeia de abastecimento alimentar e não alimentar entre as empresas na Europa 
(secção 5.6) e a Iniciativa Cadeia de Abastecimento. Muitas vezes os compradores não têm 
de rescindir o acordo de fornecimento para obter vantagens desleais, basta reduzir o volume 
contratado.

Alteração 39

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d-H) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-H) O comprador executa atividades de 
comunicação ou promocionais ou 
políticas comerciais que sejam ou corram 
o risco de ser prejudiciais para a imagem 
dos produtos detentores duma indicação 
geográfica ao abrigo do Regulamento 
(UE) n.º 1151/20121-A, (CE) n.º 110/20081-

B ou (UE) n.º 251/20141-C.

__________________

1-A Regulamento (UE) n.º 1151/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de novembro de 2012, relativo aos regimes 
de qualidade dos produtos agrícolas e dos 
géneros alimentícios (JO L 343 de 
14.12.2012, p. 1).

1-B Regulamento (CE) n.º 110/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 
de janeiro de 2008, relativo à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e 
proteção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 1576/89 do 
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Conselho (JO L 39 de 13.2.2008, p. 16).

1-C Regulamento (UE) n.º 251/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de fevereiro de 2014, relativo à definição, 
descrição, apresentação, rotulagem e 
proteção das indicações geográficas dos 
produtos vitivinícolas aromatizados e que 
revoga o Regulamento (CEE) n.º 1601/91 
do Conselho (JO L 84 de 20.3.2014, p. 
14).

Justificação

As indicações geográficas são afetadas por um vasto leque de práticas que desvalorizam a 
sua imagem, tal como as vendas abaixo do custo, leilões em que ganha o licitante do preço 
mais baixo, promoções imprudentes, etc.

Alteração 40

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d-I) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-I) Disponibilização, pelo comprador, 
de uma nota promissória em branco para 
as matérias-primas transportadas, a fim 
de exonerar o fornecedor da prestação de 
uma garantia sobre os produtos agrícolas 
ou alimentares transportados mas ainda 
não pagos.

Alteração 41

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d-J) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-J) Cobrança, pelo comprador, de 
uma quantia pela inclusão dos produtos 
agrícolas ou alimentares do fornecedor.
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Alteração 42

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d-K) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-K) Devolução, pelo comprador, dos 
produtos entregues que não foram 
vendidos, cobrança pela eliminação 
desses produtos, cobrança ao fornecedor 
pelos produtos não vendidos obsoletos –
exceto quando o comprador tenha 
recebido esses produtos pela primeira vez 
– e pelos produtos que o fornecedor 
solicitou expressamente que fossem 
vendidos e acerca dos quais o fornecedor 
tinha sido informado previamente e por 
escrito da possível expiração do prazo de 
conservação regulamentar, devido à fraca 
atividade comercial.

Alteração 43

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d-L) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-L) Cobrança, pelo comprador, de 
uma quantia pela disponibilização de 
produtos agrícolas ou alimentares fora do 
local de fornecimento previsto.

Alteração 44

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d-M) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-M) Cobrança, pelo comprador, de 
uma quantia pelo armazenamento e 
manutenção após a entrega dos produtos 
agrícolas ou alimentares.
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Alteração 45

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d-N) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-N) Cobrança, pelo comprador, de 
uma quantia por qualquer redução da 
atividade comercial, das vendas ou da 
margem do fornecedor causada pela 
redução das vendas de um determinado 
produto agrícola ou alimentar.

Alteração 46

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d-O) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-O) Venda, pelo comprador, de 
produtos agrícolas ou alimentares aos 
consumidores finais a preço inferior a 
qualquer preço de compra aplicável na 
cadeia de aprovisionamento desse produto 
e sujeito a IVA, exceto nos casos de 
produtos com prazo de validade próximo 
do fim, de um produto agrícola ou 
alimentar retirado de um lote ou de uma 
liquidação total, devido ao encerramento 
de um ponto de venda.

Alteração 47

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d-P) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-P) Subordinação, pelo comprador, da 
celebração de um acordo de fornecimento 
e da cooperação comercial à obrigação de 
participar em descontos ou vendas, 
reduzindo o preço de compra a expensas 
do próprio fornecedor;
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Alteração 48

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
assegurar a proibição das seguintes práticas 
comerciais, a menos que as mesmas sejam 
acordadas de modo claro e inequívoco na 
celebração do acordo de fornecimento:

2. Os Estados-Membros devem 
assegurar a proibição das seguintes práticas 
comerciais, a menos que as mesmas sejam 
acordadas de modo claro e inequívoco na 
celebração do acordo de fornecimento ou 
que resultem da dependência económica 
do fornecedor relativamente ao 
comprador, permitindo a imposição por 
este último dos termos referidos:

Justificação

A alteração visa clarificar que as práticas enumeradas no artigo 3.º, n.º 2, também devem ser 
proibidas caso o acordo entre as duas partes resulte da dependência económica do 
fornecedor.

Alteração 49

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Devolução, pelo comprador ao 
fornecedor, de produtos alimentares que 
não tenha vendido;

a) Devolução, pelo comprador ao 
fornecedor, de produtos agrícolas ou
alimentares que não tenha vendido;

Alteração 50

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Recusa, pelo comprador, de 
receber ou recuperar a quantidade 
contratada de produtos agrícolas ou 
alimentares prevista no calendário de 
compra estabelecido, isto é, após o 
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vencimento da obrigação de entrega por 
parte do fornecedor, salvo as exceções 
justificadas previstas no acordo de 
fornecimento.

Alteração 51

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-B) Retirada, pelo comprador, da lista 
de produtos contratados dos produtos que 
lhe são entregues por um fornecedor, ou 
redução considerável das encomendas de 
certos produtos agrícolas ou alimentares 
sem notificação prévia por escrito enviada 
no prazo estabelecido no acordo ou, caso 
não tenha sido especificado no acordo, 
num prazo que não pode ser inferior a 30 
dias.

Alteração 52

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Exigência, pelo comprador ao 
fornecedor, de um pagamento pelo 
armazenamento ou exposição de produtos 
alimentares do fornecedor ou pela inclusão 
destes no inventário de produtos do 
comprador.

b) Exigência, pelo comprador ao 
fornecedor, de uma quantia pelo 
armazenamento, deslocação e/ou 
exposição de produtos alimentares do 
fornecedor nas prateleiras do ponto de 
venda do comprador, exceto quando um 
fornecedor tenha pedido expressamente 
ao comprador que o seu produto seja 
armazenado, exposto e/ou colocado numa 
prateleira específica no ponto de venda do 
comprador.

Alteração 53

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

b-A) Partilha, pelo comprador, de 
informação confidencial com terceiros ou 
utilização indevida, intencional ou por 
negligência, de informação confidencial 
relacionada com o contrato de 
fornecimento, incluindo segredos 
comerciais partilhados pelo fornecedor 
com o comprador.

Justificação

Esta prática constava do Livro Verde da Comissão sobre as práticas comerciais desleais.

Alteração 54

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) Retaliação, pelo comprador, ou 
ameaça de retaliação comercial contra o 
fornecedor – através de práticas como a 
retirada de produtos do inventário, 
interrupção dos serviços de partilha de 
dados, promoções excessivas, atraso nos 
pagamentos, deduções unilaterais e/ou 
bloqueio de promoções – para obter 
melhores condições no âmbito de 
contratos existentes ou aquando da 
negociação de um novo contrato.

Alteração 55

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – alínea b-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

B-C) Imposição ou tentativa de 
imposição, pelo comprador, de uma 
transferência injustificada ou 
desproporcional dos riscos económicos 
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suportados pelo comprador para o 
fornecedor.

Alteração 56

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Pagamento, pelo fornecedor, de 
ações de promoção de produtos alimentares 
vendidos pelo comprador. Se a promoção 
for iniciada pelo comprador, este, antes de 
lhe dar início, deve especificar o período 
da promoção e a quantidade de produtos 
alimentares que prevê encomendar.

c) Pagamento, pelo fornecedor, de 
ações de promoção de produtos agrícolas 
ou alimentares vendidos pelo comprador. 
Se a promoção for iniciada pelo 
comprador, este, antes de lhe dar início, 
deve especificar o período da promoção e a 
quantidade de produtos agrícolas ou
alimentares que prevê encomendar.

Alteração 57

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Pagamento, pelo fornecedor, de 
ações de comercialização de produtos 
alimentares realizadas pelo comprador.

d) Pagamento, pelo fornecedor, de 
ações de comercialização de produtos 
agrícolas ou alimentares realizadas pelo 
comprador.

Alteração 58

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Transferência, pelo comprador, 
dos custos de transporte e de 
armazenamento para o fornecedor ou o 
produtor.
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Alteração 59

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros devem 
garantir a proibição de disposições 
contratuais ou de práticas que excluam os 
juros em caso de atraso no pagamento, 
nos termos do artigo 7.º da Diretiva 
2011/7/UE.

Alteração 60

Proposta de diretiva
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A

Relações contratuais

1. Um fornecedor pode exigir que 
qualquer entrega dos seus produtos 
agrícolas e alimentares a um comprador 
seja objeto de um contrato escrito entre as 
partes e/ou de uma proposta escrita de 
contrato do primeiro comprador.

2. Os contratos ou propostas de 
contrato referidos no n.º 1 devem:

a) Ser feitos antes da entrega;

b) Ser feitos por escrito; e

c) Incluir, em particular, os seguintes 
elementos:

i) O preço a pagar pela entrega, o 
qual deve:

- ser fixo e indicado no contrato, 
e/ou

- ser calculado através da 
combinação de vários fatores indicados 
no contrato, que podem incluir 
indicadores de mercado que reflitam as 
alterações das condições de mercado, as 
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quantidades entregues e a qualidade ou 
composição dos produtos agrícolas 
entregues;

ii) A quantidade e a qualidade dos 
produtos em causa que podem ou devem 
ser entregues, assim como o calendário 
dessas entregas;

iii) A duração do contrato, o qual 
pode ter uma duração determinada ou 
indeterminada com cláusulas de rescisão;

iv) Informações pormenorizadas 
relativas aos prazos e processos de 
pagamento;

v) As modalidades de recolha ou de 
entrega dos produtos agrícolas; e

vi) As regras aplicáveis em caso de 
força maior.

3. Os n.ºs 1 e 2 não prejudicam o 
disposto nos artigos 148.º e 168.º do 
Regulamento (UE) n.º 1308/2013.

4. Os Estados-Membros podem 
identificar, partilhar e promover práticas 
de excelência em matéria de celebração 
de contratos de longa duração, com o 
objetivo de reforçar a posição negocial 
dos agricultores na cadeia de 
abastecimento agrícola e alimentar.

Justificação

Em conformidade com o regulamento sobre a OCM única, a alteração confere a 
possibilidade a todos os fornecedores (agricultores e não só) de solicitar contratos escritos, 
permitindo igualmente aos Estados-Membros incentivar uma maior contratualização entre os 
diferentes intervenientes na cadeia de abastecimento agrícola e alimentar.

Alteração 61

Proposta de diretiva
Artigo 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.°-B
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Principais práticas comerciais desleais

Os Estados-Membros devem assegurar a 
proibição das seguintes principais 
práticas comerciais desleais:

a) Imposição ou tentativa de 
imposição duma transferência 
injustificada ou desproporcionada de um 
risco económico do comprador para o 
fornecedor.

b) Imposição ou tentativa de 
imposição ao fornecedor de um 
desequilíbrio significativo dos direitos e 
obrigações do fornecedor na relação 
comercial antes, durante ou depois de um 
contrato.

Justificação

1) Esta PCD principal tem por base a definição de PCD constante da exposição de motivos e 
do Livro Verde da Comissão sobre as práticas comerciais desleais na cadeia de 
abastecimento alimentar e não alimentar entre as empresas na Europa (secção 5.4) e a 
Iniciativa Cadeia de Abastecimento. 2) Esta PCD baseia-se no artigo L442-6 do Código 
Comercial francês. Um desequilíbrio significativo numa relação comercial pode surgir, por 
exemplo, quando o contrato prevê cláusulas ambíguas que conferem ao comprador uma 
margem de manobra para executar ou alterar o contrato.

Alteração 62

Proposta de diretiva
Artigo 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Incumbe a cada Estado-Membro designar 
uma autoridade pública responsável pela 
observância, a nível nacional, das 
proibições estabelecidas no artigo 3.º (dita 
«autoridade executora»).

Incumbe a cada Estado-Membro designar 
uma autoridade pública única responsável 
pela observância, a nível nacional, das 
proibições estabelecidas no artigo 3.º (dita 
«autoridade executora»).

Justificação

É necessário estabelecer uma única autoridade pública de controlo, uma vez que a 
multiplicação de autoridades executoras nos Estados-Membros pode causar uma falta de 
homogeneidade e reduzir a eficácia dos controlos.
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Alteração 63

Proposta de diretiva
Artigo 4 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que a autoridade executora designada 
disponha dos recursos necessários, 
nomeadamente um orçamento e 
conhecimentos suficientes, para cumprir 
as suas obrigações.

Alteração 64

Proposta de diretiva
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A

Autoridade competente

1. A autoridade executora do Estado-
Membro onde um comprador é suspeito 
de ter tido uma prática comercial proibida 
é competente para investigar as práticas 
comerciais desleais do comprador.

2. Se um fornecedor fornecer os seus 
produtos a um destinatário associado ao 
comprador mas estabelecido num Estado-
Membro que não corresponde ao local de 
estabelecimento do comprador suspeito de 
estar envolvido em práticas comerciais 
proibidas, a autoridade executora desse 
Estado-Membro é competente para 
investigar as práticas comerciais desleais 
do comprador. O destinatário dos 
produtos deve ser considerado 
solidariamente responsável pelas 
infrações cometidas.

3. Caso o comprador esteja 
estabelecido fora da União, a autoridade 
executora do Estado-Membro onde está 
estabelecido o fornecedor é competente 
para investigar as práticas comerciais 
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desleais contra o fornecedor.

4. A autoridade competente também 
tem competência para investigar as 
práticas comerciais desleais na prestação 
de serviços relacionados com o acordo de 
fornecimento. O comprador e, se for caso 
disso, o terceiro destinatário dos bens são 
considerados solidariamente responsáveis 
por quaisquer infrações cometidas por um 
terceiro prestador dos serviços 
relacionados. 

Justificação

Esta alteração prende-se com normas jurisdicionais e visa garantir que os acordos de 
serviços estão sob o controlo das autoridades e que os operadores de países terceiros, na 
prática, não evitam a jurisdição da UE, recusando-se a respeitar as decisões adotadas pelas 
autoridades competentes (caso não operem no Estado-Membro onde a autoridade está 
baseada, qualquer multa ou medidas corretivas adotadas pela autoridade podem não ser 
executadas). Este novo parágrafo assegura que os serviços respeitam o contrato de 
fornecimento, no que se refere à jurisdição e à responsabilidade solidária, pelo que os 
acordos de serviços de alianças internacionais serão investigados pelas autoridades 
nacionais dos membros aliados da UE e estes serão considerados responsáveis em conjunto 
com a própria aliança (caso contrário, uma aliança de compradores da UE com base na 
Suíça pode simplesmente ignorar todas as resoluções das autoridades competentes da UE, 
desde que não detenha ativos no território da autoridade competente).

Alteração 65

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O queixoso dirige a queixa que 
pretende apresentar à autoridade executora 
do Estado-Membro no qual está 
estabelecido o comprador suspeito de 
práticas comerciais proibidas.

1. O fornecedor dirige a queixa que 
pretende apresentar à autoridade executora 
do Estado-Membro no qual está 
estabelecido o comprador suspeito de 
práticas comerciais proibidas ou à 
autoridade executora do Estado-Membro 
no qual o fornecedor está estabelecido. 
Neste último caso, a autoridade executora 
transmite a queixa à autoridade executora 
do Estado-Membro no qual está 
estabelecido o comprador suspeito de 
práticas comerciais proibidas.
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Alteração 66

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O fornecedor pode apresentar uma queixa 
à autoridade executora do Estado-
Membro no qual o fornecedor está 
estabelecido. A autoridade executora 
desse Estado-Membro deve transmitir a 
queixa à autoridade executora do Estado-
Membro no qual está estabelecido o 
comprador suspeito de práticas 
comerciais proibidas.

Justificação

Algumas PME podem não ter capacidade para tratar as suas queixas em países diferentes 
daquele em que estão estabelecidas. Por isso, devem ter a possibilidade de solicitar a 
intervenção da autoridade executora do seu próprio país, como interlocutora no processo de 
adjudicação.

Alteração 67

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As organizações de produtores e as 
associações de organizações de produtores
das quais um ou mais membros ou um ou 
mais membros de membros se considerem 
afetados por práticas comerciais proibidas 
têm o direito de apresentar queixa disso.

2. As organizações de fornecedores e 
as associações de organizações de 
fornecedores das quais um ou mais 
membros ou um ou mais membros de 
membros se considerem afetados por 
práticas comerciais proibidas têm o direito 
de apresentar queixa disso e de ser parte 
no processo.

Justificação

Para ser coerente com os termos utilizados na diretiva, esta disposição deve referir-se às 
associações de fornecedores. As associações que apresentam uma queixa devem ser aceites 
como intervenientes no processo. Em Espanha, as associações que apresentam queixas ao 
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abrigo da legislação relativa à cadeia alimentar não beneficiam desse estatuto jurídico e, 
consequentemente, nem as vítimas individuais das PCD (fator medo) nem as associações que 
as representam têm acesso ao processo.

Alteração 68

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se o queixoso lho solicitar, a 
autoridade executora deve garantir a 
confidencialidade da identidade do 
queixoso e de quaisquer outros dados cuja 
divulgação aquele considere lesiva dos 
seus interesses. O queixoso deve identificar 
esses dados no eventual pedido de 
confidencialidade.

3. A autoridade executora deve 
garantir a confidencialidade da identidade 
do queixoso, bem como de quaisquer 
outros dados cuja divulgação aquele 
considere lesiva dos seus interesses. O 
queixoso deve identificar esses dados.

Justificação

A presente alteração garante o anonimato das queixas para eliminar o «fator medo».

Alteração 69

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se considerar não existir 
justificação suficiente para dar provimento 
a uma queixa, a autoridade executora 
informará o queixoso das razões dessa 
decisão.

4. Se considerar não existir 
justificação suficiente para dar provimento 
a uma queixa, a autoridade executora 
informará sem demora o queixoso das 
razões dessa decisão.

Alteração 70

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-A. A autoridade executora fixa um 
prazo razoável para iniciar e realizar as 
investigações e, após a conclusão destas, 
tomar uma decisão fundamentada e 
informar as partes da sua decisão.

Justificação

A presente alteração garante um prazo razoável para iniciar, realizar e completar as 
investigações e informar as partes da decisão tomada pela autoridade executora.

Alteração 71

Proposta de diretiva
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Iniciar e realizar investigações por 
iniciativa própria ou no seguimento de 
queixas.

a) Iniciar e realizar investigações por 
iniciativa própria ou no seguimento de 
queixas, incluindo queixas anónimas ou 
queixas de denunciantes.

Alteração 72

Proposta de diretiva
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Solicitar a compradores e 
fornecedores as informações necessárias à 
investigação de práticas comerciais 
proibidas.

b) Solicitar a compradores e 
fornecedores as informações necessárias à 
investigação de práticas comerciais 
proibidas no âmbito de uma relação 
comercial e avaliar se estas são proibidas 
ou se se afastam das boas práticas 
comerciais.

Alteração 73

Proposta de diretiva
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

d) Impor uma coima aos infratores. 
As coimas devem ser efetivas, 
proporcionadas e dissuasivas, tendo em 
conta a natureza, duração e gravidade da 
infração.

d) Impor uma coima e, se for caso 
disso, outras sanções dissuasivas às 
pessoas singulares ou coletivas que 
comprovadamente tenham infringido a 
presente diretiva, nos termos da legislação 
nacional. As coimas e, se for caso disso, 
as sanções devem ser efetivas, 
proporcionadas e dissuasivas, tendo em 
conta a natureza, duração e gravidade da 
infração, assim como quaisquer infrações 
anteriores e reiteradas à presente diretiva.

Alteração 74

Proposta de diretiva
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Publicar as decisões que tomar no 
âmbito das alíneas c) e d).

e) Publicar as decisões que tomar no 
âmbito das alíneas c) e d), incluindo o 
montante da coima e, sempre que 
possível, proteger a confidencialidade do 
queixoso, caso este assim o deseje.

Alteração 75

Proposta de diretiva
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Informar compradores e 
fornecedores das suas atividades por meio 
de um relatório anual, do qual devem 
constar, nomeadamente, o número de 
queixas recebidas e as investigações 
iniciadas e terminadas. Deve constar desse 
relatório uma descrição resumida do 
assunto e o desfecho de cada investigação.

f) Informar compradores e 
fornecedores das suas atividades por meio 
de um relatório anual, do qual devem 
constar, nomeadamente, o número de 
queixas recebidas e as investigações 
iniciadas e terminadas. Deve constar desse 
relatório uma descrição resumida do 
assunto, as conclusões de cada 
investigação, as informações relativas ao 
fim do processo, a decisão adotada e uma 
tipologia das PCD identificadas.
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Alteração 76

Proposta de diretiva
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.°-A

Mediação ou mecanismo alternativo de 
resolução de litígios

1. Sem prejuízo das competências e 
das obrigações da autoridade executora 
estabelecidas no artigo 6.º, os Estados-
Membros podem incentivar o recurso à 
mediação ou a um mecanismo alternativo 
de resolução de litígios, em caso de litígio 
entre um fornecedor e um comprador 
devido a uma prática comercial desleal na 
aceção do artigo 2.º. 

2. O recurso à mediação ou a um 
mecanismo alternativo de resolução de 
litígios não prejudica o direito de o 
fornecedor apresentar uma queixa, 
conforme previsto no artigo 5.º.

Alteração 77

Proposta de diretiva
Artigo 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-B

Sanções

1. Os Estados-Membros devem 
aplicar sanções em caso de infração à 
presente diretiva. O montante mínimo da 
sanção aplicada deve ser de, pelo menos, 
2% do volume de negócios global do 
comprador, de acordo com o último 
relatório de demonstração financeira.

2. Se um comprador reincidir nas 
mesmas práticas comerciais desleais, o 
montante da sanção aplicada deve ser 
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equivalente ao montante referido no n.º 1, 
acrescido de 20% por cada reincidência.

Justificação

O objetivo deste novo artigo é a normalização de critérios para definir sanções ao nível da 
UE, seguindo o exemplo de outras disposições da UE e sem prejuízo de prerrogativas 
nacionais para decidir o montante da sanção.

Alteração 78

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão e as autoridades 
executoras dos Estados-Membros 
formam, em estreita cooperação, uma 
rede de autoridades públicas que aplica as 
disposições da presente diretiva. A 
Comissão, em estreita cooperação com os 
Estados-Membros, deve definir e rever 
outras modalidades de cooperação no 
âmbito da rede, incluindo disposições em 
matéria de informação, consulta e 
distribuição de casos de práticas 
comerciais desleais transfronteiras.

Justificação

A coordenação a nível da UE é crucial para garantir que as PCD que envolvam agentes de 
vários Estados-Membros e agentes estabelecidos fora da UE são tratadas de forma equitativa 
e que as autoridades executoras tenham a possibilidade de partilhar informações, distribuir 
os casos de PCD transfronteiras e coordenar a respetiva abordagem. A presente proposta, 
que institui uma rede a nível da UE, baseia-se na experiência da Rede Europeia da 
Concorrência (Regulamento n.º 1/2003).

Alteração 79

Proposta de diretiva
Artigo 7-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A

Observatórios nacionais

1. Os Estados-Membros devem criar 
observatórios nacionais para 
monitorizarem o funcionamento da 
cadeia agroalimentar.

2. Os observatórios nacionais devem, 
pelo menos:

a) Monitorizar e avaliar práticas 
comerciais desleais, através da realização 
de inquéritos e análises de mercado;

b) Comunicar à autoridade executora 
qualquer infração detetada;

c) Elaborar relatórios e 
recomendações; e

d) Apoiar as autoridades executoras 
na prestação de informação, de acordo 
com o previsto nos artigos 7.º e 9.º.

Justificação

A transparência do mercado é um elemento fundamental para garantir um bom 
funcionamento da cadeia de valor.  Este instrumento seria também muito útil para avaliar a 
execução da legislação, tendo em vista futuras revisões da legislação da UE, e facilitar o 
intercâmbio de dados nacionais.

Alteração 80

Proposta de diretiva
Artigo 8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Desde que sejam compatíveis com as 
normas de funcionamento do mercado 
interno, os Estados-Membros podem 
estabelecer normas destinadas a lutar 
contra práticas comerciais desleais que vão 
além das normas estabelecidas nos artigos 
3.º, 5.º, 6.º e 7.º.

Com vista a assegurar um nível de 
proteção superior, desde que sejam 
compatíveis com as normas de 
funcionamento do mercado interno, os 
Estados-Membros podem estabelecer 
normas destinadas a lutar contra práticas 
comerciais desleais que sejam mais 
rigorosas do que as normas estabelecidas 
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na presente diretiva.

Justificação

A alteração visa proteger a posição dos agricultores na cadeia alimentar, respeitar a 
subsidiariedade na aplicação e dar aos Estados-Membros a possibilidade de ir mais além em 
todas as partes da diretiva.

Alteração 81

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Anualmente, o mais tardar a 15 de 
março, incumbe a cada Estado-Membro 
transmitir à Comissão um relatório relativo 
às práticas comerciais desleais nas relações 
entre empresas na cadeia de abastecimento 
alimentar. Devem constar desse relatório, 
nomeadamente, todos os dados pertinentes 
relativos à aplicação e execução no Estado-
Membro em causa, no ano anterior, das 
normas estabelecidas na presente diretiva.

1. Anualmente, o mais tardar a 15 de 
março, incumbe a cada Estado-Membro 
transmitir à Comissão um relatório sobre a 
aplicação da presente diretiva, 
destacando, em particular, as práticas 
comerciais desleais nas relações entre 
empresas na cadeia de abastecimento 
alimentar. Devem constar desse relatório, 
nomeadamente, todos os dados pertinentes 
relativos à aplicação e execução no Estado-
Membro em causa, no ano anterior, das 
normas estabelecidas na presente diretiva.

Alteração 82

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Não menos de três anos após a data 
de aplicação da presente diretiva, a 
Comissão deve proceder a uma avaliação 
da mesma e apresentar ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões um relatório das principais 
conclusões extraídas.

1. Não mais de três anos após a data 
de aplicação da presente diretiva, a 
Comissão deve proceder a uma avaliação 
da mesma e apresentar ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões um relatório das principais 
conclusões extraídas. No âmbito dessa 
avaliação, deve ser analisada a 
necessidade de adicionar outras práticas 
comerciais desleais.
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Alteração 83

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Esta avaliação deve analisar, não 
exclusivamente:

a) A eficácia na proteção dos 
intervenientes mais frágeis na cadeia de 
abastecimento agrícola e alimentar contra 
as práticas comerciais desleais;

b) A eficácia da cooperação entre as 
autoridades executoras competentes;

c) A eventual necessidade de nomear 
um regulador a nível europeu para 
executar e monitorizar a legislação da UE 
na cadeia de abastecimento alimentar.
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