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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Fermierii din Uniunea Europeană au cea mai slabă poziție în lanțul alimentar din cauza puterii 
lor de negociere foarte scăzute. Politica agricolă comună (PAC) a introdus în ultimii ani noi 
dispoziții pentru a îmbunătăți poziția lor pe piață, promovând o mai mare concentrare a ofertei 
prin intermediul organizațiilor de producători. 

Deși a avut loc o schimbare politică într-o direcție mai pozitivă, este încă loc de îmbunătățiri 
legislative și mai rămân multe de făcut pentru a ajunge la un echilibru optim între diferiții 
actori. Gradul ridicat de fragmentare a lanțului de aprovizionare cu produse agricole și 
alimentare, faptul că instrumentele de sprijin ale PAC se caracterizează printr-o abordare 
orientată către piață și volatilitatea tot mai mare a prețurilor sunt factori care fac să fie 
esențială garantarea unor condiții de concurență echitabile adecvate între furnizori și 
cumpărători. 

Este important să se sublinieze că, în cazul fermierilor, practicile neloiale pot duce la pierderi 
economice, anulând beneficiile pe care le obțin în urma subvențiilor PAC, care sunt din ce în 
ce mai mult condiționate de sustenabilitatea ecologică. Există numeroase tipuri de practici 
neloiale, dar unele, cum ar fi vânzările în pierdere, sunt foarte des întâlnite, iar victimele au o 
marjă de manevră redusă pentru a reacționa împotriva lor din cauza lacunelor și 
incertitudinilor juridice.

Este timpul ca Uniunea Europeană să reacționeze la această situație și să încerce să creeze un 
cadru juridic, care ar contribui la atingerea unui mai bun echilibru în cadrul lanțului alimentar. 
Practicile neloiale afectează rentabilitatea multor exploatații agricole din Uniunea Europeană, 
iar statele membre nu pot să închidă pur și simplu ochii în fața acestei situații. Așa-numita 
Inițiativă privind lanțul de aprovizionare, adoptată cu câțiva ani în urmă, a emis un set pozitiv 
de principii de bună practică, însă din nefericire este insuficientă pentru a combate în mod 
eficient practicile neloiale, atât timp cât nu este însoțită de sancțiuni în caz de nerespectare și 
nu există nicio posibilitate de a depune plângeri confidențiale.

Trebuie să felicităm Comisia Europeană pentru că a făcut un prim pas introducând o legislație 
europeană în acest domeniu și propunând dispoziții minime pentru toate statele membre. Cu 
toate acestea, anumite aspecte ale propunerii ar trebui îmbunătățite, pentru ca aceasta să nu fie 
un simplu gest politic. 

În primul rând, este foarte important ca textul juridic al UE să nu reducă progresele 
înregistrate deja în unele state membre în ceea ce privește combaterea practicilor neloiale. A 
permite administrațiilor naționale să ia măsuri care depășesc cerințele minime stabilite în 
directivă este un aspect esențial pentru raportoare. Unele țări au în vigoare reglementări care 
au îmbunătățit considerabil relațiile dintre toți actorii din lanțul de valori.

În ceea ce privește domeniul de aplicare al propunerii, acesta este prea restrictiv, deoarece 
acoperă doar practicile abuzive ale marilor cumpărători în raport cu întreprinderile mici și 
mijlocii de aprovizionare. Raportoarea este de părere că protecția juridică a UE ar trebui 
extinsă pentru a acoperi întregul spectru al practicilor neloiale.

Textul Comisiei nu abordează vânzările la prețuri inferioare costurilor, iar acesta este chiar 
principalul subiect al plângerilor fermierilor în legătură cu anumite practici arbitrare de 
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promovare a produselor perisabile aplicate de marii cumpărători ca acțiuni menite să atragă 
clienți.

Raportoarea este ferm convinsă că, fără contracte scrise, legislația UE nu ar fi niciodată 
eficace. Deși legislația privind PAC nu prevede încă contracte scrise obligatorii la nivelul UE, 
noua directivă ar trebui să reflecte măcar unele progrese realizate în cadrul organizării 
comune a piețelor agricole, care să le permită statelor membre să introducă obligativitatea 
încheierii de contracte scrise pe teritoriul lor. Raportoarea încurajează toate statele membre să 
introducă contracte obligatorii, urmând exemplul anumitor țări, cum ar fi Spania. 

Pentru a garanta condiții de concurență echitabile în întreaga Uniune Europeană, statele 
membre ar trebui să aplice criterii uniforme pentru a calcula sancțiunile în cazul practicilor 
neloiale, fără a se aduce atingere competențelor naționale. Raportoarea propune o formulare 
asemănătoare celor care se regăsesc deja în textele legislative existente ale UE. 

Transparența pe piață reprezintă, de asemenea, un element important de care ar trebui să se 
țină seama în legislația UE când este vorba despre practicile comerciale neloiale. Urmând 
exemplul anumitor dispoziții naționale deja adoptate, raportoarea propune ca toate statele 
membre să înființeze observatoare naționale ale lanțului agroalimentar pentru a monitoriza 
prețurile de pe piață și a detecta neregulile. Un astfel de instrument ar fi foarte util pentru a 
evalua punerea în aplicare a legislației în vederea revizuirilor viitoare și pentru a face schimb 
de date naționale.

Posibilitatea de a proteja confidențialitatea unui producător care depune o plângere este un 
element esențial al propunerii Comisiei, care ar permite depunerea de plângeri fără ca 
„factorul teamă” să intre în joc. Raportoarea ar dori să consolideze textul Comisiei, pentru ca 
acest drept la confidențialitate să se aplice în mod automat.

Printre alte modificări relevante aduse propunerii Comisiei, raportoarea ar dori, de asemenea, 
să sublinieze necesitatea ca în domeniul de aplicare al directivei să intre și cumpărătorii cu 
sediul în țări terțe care achiziționează produse din UE ce urmează să fie vândute pe piețele 
statelor membre. Scopul este de a evita situația în care unii cumpărători pot eluda dispozițiile 
UE prin simpla deplasare a locului de stabilire în afara UE. 

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
agricultură și dezvoltare rurală, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cadrul lanțului de aprovizionare 
cu alimente, în etapele de producție, 

(3) În cadrul lanțului de aprovizionare 
agricol și alimentar, în etapele de 
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prelucrare, marketing, distribuție și 
comercializare cu amănuntul a produselor 
alimentare activează diferiți operatori. 
Lanțul este de departe cel mai important 
canal pentru transferarea produselor
alimentare „de la fermă la consumator”. 
Operatorii respectivi efectuează tranzacții 
cu produse alimentare, mai exact cu 
produse agricole primare, inclusiv cu 
produse provenite din pescuit și 
acvacultură, care sunt enumerate în anexa I 
la tratat, destinate utilizării ca alimente, și
cu alte produse alimentare care nu sunt 
enumerate în anexa respectivă, dar care 
sunt prelucrate din produse agricole în 
scopul utilizării ca alimente.

producție, prelucrare, marketing, distribuție 
și comercializare cu amănuntul a 
produselor agricole sau alimentare 
activează diferiți operatori. Lanțul este de 
departe cel mai important canal pentru 
livrarea produselor. Operatorii respectivi 
efectuează tranzacții cu produse agricole 
sau alimentare, mai exact cu produse 
agricole primare, inclusiv cu produse 
provenite din pescuit și acvacultură, care 
sunt enumerate în anexa I la tratat, 
destinate utilizării ca alimente, cu alte 
produse alimentare care nu sunt enumerate 
în anexa respectivă, dar care sunt 
prelucrate din produse agricole în scopul 
utilizării ca produse agricole și 
alimentare. 

(Modificarea sintagmei „lanțul de 
aprovizionare cu alimente” în „lanțul de 
aprovizionare agricol și alimentar” se 
aplică în întregul text. adoptarea sa 
impune adaptări tehnice în întregul text.)

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Numărul și dimensiunile 
operatorilor variază de la o etapă la alta a 
lanțului de aprovizionare cu alimente. 
Diferențele de putere de negociere sunt 
legate de diferitele grade de concentrare a 
operatorilor și pot permite exercitarea 
inechitabilă a puterii de negociere prin 
utilizarea practicilor comerciale neloiale. 
Practicile comerciale neloiale sunt deosebit 
de dăunătoare pentru operatorii mici și 
mijlocii din cadrul lanțului de 
aprovizionare cu alimente. Producătorii 
agricoli, care furnizează produsele 
agricole primare, sunt, în cea mai mare 
parte, întreprinderi mici și mijlocii.

(5) Numărul și dimensiunile 
operatorilor variază de la o etapă la alta a 
lanțului de aprovizionare agricol și 
alimentar. Diferențele de putere de 
negociere sunt legate de diferitele grade de 
concentrare a operatorilor și pot permite 
exercitarea inechitabilă a puterii de 
negociere prin utilizarea practicilor 
comerciale neloiale. Practicile comerciale 
neloiale sunt deosebit de dăunătoare pentru 
operatorii mici și mijlocii și cu capitalizare 
medie din cadrul lanțului de aprovizionare 
agricol și alimentar, atât în interiorul, cât 
și în afara Uniunii. Cu toate acestea, toți 
operatorii, indiferent de dimensiunea lor 
economică, sunt vulnerabili la practicile 
comerciale neloiale.
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Justificare

Pentru prima parte a amendamentului: a se vedea justificarea de la amendamentul 7. Cea de-
a doua parte pregătește terenul pentru extinderea domeniului de aplicare la toți operatorii, 
indiferent de dimensiunea lor economică. Producătorii de alimente de dimensiuni mici și 
lucrătorii din țările în curs de dezvoltare sunt afectați în mod direct sau indirect de practici 
comerciale neloiale impuse de cei mai importanți actori din cadrul lanțului de aprovizionare 
cu alimente.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Producătorii agricoli care 
furnizează produse agricole primare sunt, 
în cea mai mare parte, întreprinderi mici 
și mijlocii. Cu toate acestea, setul limitat 
de criterii utilizate pentru a defini 
întreprinderile mici și mijlocii este adesea 
depășit în cazul producției agricole, de 
exemplu atunci când se angajează 
lucrători sezonieri. Prin urmare, se 
justifică extinderea domeniului de 
aplicare al prezentei directive la 
întreprinderile cu capitalizare medie. 
Întreprinderile cu capitalizare medie sunt 
întreprinderi sau organizații de 
producători, cooperative sau asociații de 
organizații de producători cu o structură 
de dimensiuni medii și cu o rată a 
capitalului ridicată, cu până la 3 000 de 
angajați. În plus, întreprinderile cu 
capitalizare medie pot fi întreprinderi de 
familie. Întreprinderile mici și mijlocii și 
întreprinderile cu capitalizare medie au o 
putere de piață scăzută în comparație cu 
marii actori din cadrul lanțului de 
aprovizionare agricol sau alimentar.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a se reduce aplicarea unor 
astfel de practici și pentru a se contribui la 
asigurarea unui nivel de trai echitabil 
pentru producătorii agricoli, ar trebui 
introdus la nivelul Uniunii un standard 
minim de protecție împotriva anumitor
practici vădit neloiale. Acest standard ar fi 
în beneficiul tuturor producătorilor agricoli 
sau al oricărei persoane fizice sau juridice 
care furnizează produse alimentare, 
inclusiv al organizațiilor de producători și 
al asociațiilor de organizații de producători, 
cu condiția ca toate persoanele respective 
să se încadreze în definiția 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii prevăzută în anexa la 
Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei12.
Respectivii furnizori micro, mici și 
mijlocii sunt deosebit de vulnerabili față 
de practicile comerciale neloiale și sunt 
cel mai puțin în măsură să le facă față 
fără efecte negative asupra viabilității lor 
economice. Deoarece presiunea financiară 
asupra întreprinderilor mici și mijlocii
cauzată de practicile comerciale neloiale 
trece adesea prin lanț și ajunge la 
producătorii agricoli, reglementările 
referitoare la practicile comerciale neloiale 
ar trebui să protejeze, de asemenea, 
furnizorii intermediari mici și mijlocii din 
etapele din avalul producției primare. De 
asemenea, protejarea furnizorilor 
intermediari ar trebui să evite consecințele 
nedorite (în special în ceea ce privește 
prețurile afectate de o creștere 
nejustificată) ale reorientării schimburilor 
comerciale dinspre producătorii agricoli și 
asociațiile lor, care produc produse 
prelucrate, spre furnizorii neprotejați.

(7) Pentru a se reduce aplicarea unor 
astfel de practici și pentru a se contribui la 
asigurarea unui nivel de trai echitabil 
pentru producătorii agricoli, ar trebui 
introdus la nivelul Uniunii un standard 
minim de protecție împotriva anumitor 
practici vădit neloiale. Acest standard ar fi 
în beneficiul tuturor producătorilor agricoli 
sau al oricărei persoane fizice sau juridice 
care furnizează produse alimentare, 
inclusiv al organizațiilor de producători și 
al asociațiilor de organizații de producători. 
Deoarece presiunea financiară asupra 
întreprinderilor cauzată de practicile 
comerciale neloiale trece adesea prin lanț și 
ajunge la producătorii agricoli, 
reglementările referitoare la practicile 
comerciale neloiale ar trebui să protejeze, 
de asemenea, furnizorii intermediari din 
etapele din avalul producției primare. De 
asemenea, protejarea furnizorilor 
intermediari ar trebui să evite consecințele 
nedorite (în special în ceea ce privește 
prețurile afectate de o creștere 
nejustificată) ale reorientării schimburilor 
comerciale dinspre producătorii agricoli și 
asociațiile lor, care produc produse 
prelucrate, spre furnizorii neprotejați.

__________________

12 JO L 124, 20.5.2003, p. 36.

Justificare

Acest amendament pregătește terenul pentru extinderea domeniului de aplicare la toți 
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operatorii, indiferent de dimensiunea lor economică.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Furnizorii stabiliți în afara Uniunii 
ar trebui să se poată baza pe standardul 
minim al Uniunii atunci când vând produse 
alimentare unor cumpărători stabiliți în 
Uniune, pentru a evita efectele de 
denaturare generate de protejarea 
furnizorilor din Uniune.

(8) Furnizorii stabiliți în afara Uniunii 
ar trebui să se poată baza pe standardul 
minim al Uniunii atunci când vând produse 
alimentare unor cumpărători stabiliți în 
Uniune, pentru a evita efectele de 
denaturare generate de protejarea 
furnizorilor din Uniune. De asemenea, 
politica Uniunii trebuie să fie coerentă cu 
angajamentele Uniunii în cadrul 
obiectivelor de dezvoltare durabilă.

Justificare

Proporția tot mai mică a veniturilor care ajung la micii producători de alimente și la 
lucrătorii din domeniu din țările în curs de dezvoltare și condițiile de lucru în care își 
desfășoară activitatea ca urmare a practicilor comerciale neloiale subminează politica de 
dezvoltare a Uniunii și obiectivele asumate în cadrul Agendei 2030 pentru dezvoltare 
durabilă.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Reglementările relevante ar trebui 
să se aplice comportamentului de afaceri 
al operatorilor mai mari din cadrul lanțului 
de aprovizionare cu alimente, adică al 
celor care nu sunt întreprinderi mici și 
mijlocii, deoarece acești operatori mai 
mari sunt cei care au o putere de 
negociere relativă mai mare atunci când 
fac schimburi comerciale cu furnizori 
mici și mijlocii.

(9) Reglementările relevante ar trebui 
să se aplice tuturor operatorilor din cadrul 
lanțului de aprovizionare agricol și 
alimentar.
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Justificare

Acest amendament pregătește terenul pentru extinderea domeniului de aplicare la toți 
operatorii, indiferent de dimensiunea lor economică.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Deoarece majoritatea statelor 
membre au deja reglementări naționale 
referitoare la practicile comerciale neloiale, 
deși aceste reglementări diferă, este 
adecvată utilizarea directivei ca instrument 
de introducere a unui standard de protecție 
minim în dreptul Uniunii. Acest lucru ar 
trebui să le permită statelor membre să 
integreze normele relevante în propriile 
sisteme juridice naționale în așa fel încât 
rezultatul să fie un sistem coerent. Statele 
membre ar trebui să aibă libertatea de a 
adopta și a aplica pe propriile teritorii legi 
naționale mai stricte care să protejeze 
furnizorii și cumpărătorii mici și mijlocii
împotriva practicilor comerciale neloiale 
aplicate în relațiile dintre întreprinderi în 
cadrul lanțului de aprovizionare cu 
alimente, cu condiția respectării limitelor 
dreptului Uniunii aplicabile funcționării 
pieței interne.

(10) Deoarece majoritatea statelor 
membre au deja reglementări naționale 
referitoare la practicile comerciale neloiale, 
deși aceste reglementări diferă, este 
adecvată utilizarea directivei ca instrument 
de introducere a unui standard de protecție 
minim în dreptul Uniunii. Acest lucru ar 
trebui să le permită statelor membre să 
integreze normele relevante în propriile 
sisteme juridice naționale în așa fel încât 
rezultatul să fie un sistem coerent. Statele 
membre ar trebui să aibă libertatea de a 
adopta și a aplica pe propriile teritorii legi 
naționale mai stricte care să protejeze toți 
furnizorii și cumpărătorii, indiferent de 
dimensiunea lor economică, împotriva 
practicilor comerciale neloiale aplicate în 
relațiile dintre întreprinderi în cadrul 
lanțului de aprovizionare agricol și 
alimentar, cu condiția respectării limitelor 
dreptului Uniunii aplicabile funcționării 
pieței interne.

Justificare

Acest amendament pregătește terenul pentru extinderea domeniului de aplicare la toți 
operatorii, indiferent de dimensiunea lor economică.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 11
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Deoarece practicile comerciale 
neloiale pot apărea în orice etapă a vânzării 
unui produs alimentar, adică atât înainte și 
după o tranzacție de vânzare, cât și în 
timpul ei, statele membre ar trebui să se 
asigure că dispozițiile prezentei directive se 
aplică acestor practici indiferent de 
momentul apariției lor.

(11) Deoarece practicile comerciale 
neloiale pot apărea în orice etapă a vânzării 
unui produs agricol sau alimentar, adică 
atât înainte și după o tranzacție de vânzare, 
cât și în timpul ei, sau în legătură cu 
furnizarea de servicii în conexiune cu 
procesul de vânzare de către cumpărător 
către furnizor, statele membre ar trebui să 
se asigure că dispozițiile prezentei directive 
se aplică acestor practici indiferent de 
momentul apariției lor.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Când se decide dacă o practică 
comercială individuală este considerată 
neloială, este important să se reducă riscul 
de a se limita utilizarea acordurilor 
echitabile și generatoare de rezultate bune 
în materie de eficiență stabilite prin 
consimțământul părților. Prin urmare, este 
oportun să se facă distincția între practicile 
prevăzute în termene clare și lipsite de 
ambiguitate în acordurile de furnizare 
dintre părți și practicile aplicate după 
începerea tranzacției, fără un acord 
prealabil în termene clare și lipsite de 
ambiguitate, astfel încât să fie interzise 
doar modificările unilaterale și 
retrospective ale acelor termene relevante 
ale acordului de furnizare. Totuși, anumite 
practici comerciale sunt considerate 
inechitabile prin însăși natura lor și nu ar 
trebui să facă obiectul libertății 
contractuale a părților de a devia de la ele.

(12) Când se decide dacă o practică 
comercială individuală este considerată 
neloială, este important să se reducă riscul 
de a se limita utilizarea acordurilor 
echitabile și generatoare de rezultate bune 
în materie de eficiență stabilite prin 
consimțământul părților. Prin urmare, este 
oportun să se facă distincția între practicile 
prevăzute în termene clare și lipsite de 
ambiguitate în acordurile de furnizare 
dintre părți și practicile aplicate după 
începerea tranzacției, fără un acord 
prealabil în termene clare și lipsite de 
ambiguitate, astfel încât să fie interzise 
doar modificările unilaterale și 
retrospective ale acelor termene relevante 
ale acordului de furnizare. Totuși, anumite 
practici comerciale sunt considerate 
inechitabile prin însăși natura lor și nu ar 
trebui să facă obiectul libertății 
contractuale a părților de a devia de la ele. 
În plus, furnizorii nu ar trebui să fie 
constrânși atunci când își exprimă 
consimțământul cu privire la un acord de 
furnizare.
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Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a se asigura o punere în 
aplicare eficace a interdicțiilor prevăzute în 
prezenta directivă, statele membre ar trebui 
să desemneze o autoritate responsabilă cu 
asigurarea respectării lor. Autoritatea ar 
trebui să poată acționa fie din proprie 
inițiativă, fie în urma unor plângeri depuse 
de părți afectate de practici comerciale 
neloiale în cadrul lanțului de aprovizionare 
cu alimente. Atunci când, din teama de 
răzbunare, reclamantul solicită ca 
identitatea sa să rămână confidențială, 
autoritățile de asigurare a conformității din 
statele membre ar trebui să dea curs unei 
astfel de solicitări.

(13) Pentru a se asigura o punere în 
aplicare eficace a interdicțiilor prevăzute în 
prezenta directivă, statele membre ar trebui 
să desemneze o autoritate responsabilă cu 
asigurarea respectării lor. Autoritatea ar 
trebui să poată acționa fie din proprie 
inițiativă, fie în urma unor plângeri depuse 
de părți afectate de practici comerciale 
neloiale în cadrul lanțului de aprovizionare 
agricol și alimentar. De fiecare dată când 
se depune o plângere, autoritatea de 
asigurare a conformității din statele 
membre ar trebui să se asigure că 
identitatea reclamantului rămâne 
anonimă.

Justificare

Acest amendament garantează caracterul anonim al plângerilor.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Pentru a asigura aplicarea 
eficientă a interzicerii practicilor 
comerciale neloiale, autoritățile de 
asigurare a conformității desemnate ar 
trebui să dispună de toate resursele, 
personalul și expertiza necesare.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
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Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Plângerile organizațiilor de 
producători sau ale asociațiilor de 
organizații de producători pot servi la 
protejarea identității membrilor individuali 
ai organizației care sunt furnizori mici și 
mijlocii și care se consideră expuși la 
practici comerciale neloiale. Așadar, 
autoritățile de asigurare a conformității din 
statele membre ar trebui să poată accepta 
să dea curs plângerilor unor astfel de 
entități și să protejeze în același timp 
drepturile procedurale ale pârâtului.

(14) Plângerile organizațiilor de 
producători sau furnizori sau ale 
asociațiilor de astfel de organizații pot 
servi la protejarea identității membrilor 
individuali ai organizației sau ai 
exploatațiilor agricole familiale care sunt 
furnizori mici și mijlocii și care se 
consideră expuși la practici comerciale 
neloiale. Așadar, autoritățile de asigurare a 
conformității din statele membre ar trebui 
să poată accepta să dea curs plângerilor 
unor astfel de entități și să protejeze în 
același timp drepturile procedurale ale 
pârâtului.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Autoritățile de asigurare a 
conformității din statele membre ar trebui 
să dețină competențele necesare pentru a 
putea colecta în mod eficace orice 
informație factuală prin intermediul unor 
cereri de informații. Autoritățile respective
ar trebui să aibă competența de a ordona 
încetarea practicii interzise, după caz. 
Existența unui factor disuasiv, cum ar fi 
competența de a aplica amenzi și 
publicarea rezultatelor investigațiilor, 
poate încuraja schimbarea de 
comportament și soluționarea problemei 
înaintea declanșării unui litigiu între părți 
și, prin urmare, ar trebui să se numere 
printre competențele autorităților de 
asigurare a conformității. Comisia și 
autoritățile de asigurare a conformității din 
statele membre ar trebui să coopereze 
îndeaproape pentru a asigura adoptarea 
unei abordări comune în ceea ce privește 
aplicarea reglementărilor prevăzute în 

(15) Autoritățile de asigurare a 
conformității din statele membre ar trebui 
să dețină competențele necesare pentru a 
putea colecta în mod eficace orice 
informație factuală prin intermediul unor 
cereri de informații. Pentru punerea în 
aplicare eficientă a prezentei directive, 
autoritățile de asigurare a conformității ar 
trebui să aibă competența de a interzice o 
practică comercială neloială, de a aplica 
amenzi și sancțiuni și de a publica 
rezultatele investigațiilor pe care le 
efectuează. Aceste competențe pot avea un 
efect disuasiv și încuraja schimbarea de 
comportament și soluționarea problemei 
înaintea declanșării unui litigiu între părți 
și, prin urmare, ar trebui să se numere 
printre competențele autorităților de 
asigurare a conformității. Autoritățile de 
asigurare a conformității ar trebui să ia în 
considerare încălcarea repetată a 
prezentei directive. Comisia și autoritățile 



AD\1162587RO.docx 13/46 PE623.685v02-00

RO

prezenta directivă. În special, autoritățile 
de asigurare a conformității ar trebui să își 
ofere asistență reciprocă, de exemplu prin 
împărtășirea de informații și prin 
participarea la investigațiile cu o 
dimensiune transfrontalieră.

de asigurare a conformității din statele 
membre ar trebui să coopereze îndeaproape 
pentru a asigura adoptarea unei abordări 
comune în ceea ce privește aplicarea 
reglementărilor prevăzute în prezenta 
directivă, în special în ceea ce privește 
amenzile și sancțiunile. În special, 
autoritățile de asigurare a conformității ar 
trebui să își ofere asistență reciprocă, de 
exemplu prin împărtășirea de informații și 
prin participarea la investigațiile cu o 
dimensiune transfrontalieră.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Autoritățile de asigurare a 
conformității ar trebui să aplice sancțiuni 
disuasive și proporționale entităților care 
încalcă reglementările prevăzute în 
prezenta directivă. La stabilirea 
sancțiunii, ar trebui să se țină seama de 
încălcările repetate ale reglementărilor de 
către o entitate comercială.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În interesul aplicării eficace a 
politicii în ceea ce privește practicile 
comerciale neloiale în relațiile dintre 
întreprinderi în cadrul lanțului de 
aprovizionare cu alimente, Comisia ar 
trebui să revizuiască aplicarea prezentei 
directive și să prezinte un raport către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor. De asemenea, în cadrul 
revizuirii ar trebui să se analizeze dacă ar fi 

(19) În interesul aplicării eficace a 
politicii în ceea ce privește practicile 
comerciale neloiale în relațiile dintre 
întreprinderi în cadrul lanțului de 
aprovizionare cu alimente, Comisia ar 
trebui să revizuiască aplicarea prezentei 
directive și să prezinte un raport către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor. De asemenea, în cadrul 
revizuirii ar trebui să se analizeze o 



PE623.685v02-00 14/46 AD\1162587RO.docx

RO

justificată, în viitor, protejarea 
cumpărătorilor mici și mijlocii de produse 
alimentare din cadrul lanțului de 
aprovizionare cu alimente – în plus față de 
protejarea furnizorilor mici și mijlocii,

posibilă extindere a listei cu practici 
comerciale neloiale interzise prevăzute de 
prezenta directivă și dacă ar fi justificată, 
în viitor, protejarea cumpărătorilor mici și 
mijlocii de produse alimentare din cadrul 
lanțului de aprovizionare cu alimente – în 
plus față de protejarea furnizorilor mici și 
mijlocii,

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Prezenta directivă se aplică 
anumitor practici comerciale neloiale 
utilizate în legătură cu vânzarea de produse 
alimentare de către un furnizor care este o 
întreprindere mică și mijlocie și un 
cumpărător care nu este o întreprindere 
mică și mijlocie.

2. Prezenta directivă se aplică 
anumitor practici comerciale neloiale 
utilizate în legătură cu vânzarea de produse 
alimentare de către un furnizor către un 
cumpărător.

Justificare

Este esențial ca directiva să acopere toți operatorii din lanțul de aprovizionare cu alimente 
pentru a preveni transferarea PCN de-a lungul lanțului de aprovizionare și mutarea 
activităților comerciale pentru a eluda normele care interzic PCN. Schimbarea sintagmei 
„operatorii mici și mijlocii” cu „toți operatorii” ar trebui să se aplice în întregul text.

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „cumpărător” înseamnă orice 
persoană fizică sau juridică stabilită în 
Uniune care cumpără produse alimentare 
în scop comercial. Termenul „cumpărător” 
poate include un grup de astfel de persoane 
fizice și juridice;

(a) „cumpărător” înseamnă orice 
persoană fizică sau juridică, indiferent de 
locul de stabilire al persoanei respective,
care cumpără produse agricole și
alimentare în scop comercial în vederea 
prelucrării, distribuției sau vânzării cu
amănuntul în Uniune și/sau care 
prestează în Uniune servicii legate de 
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aceste produse; termenul „cumpărător” 
poate include un grup de astfel de persoane 
fizice și juridice; 

Justificare

Acest amendament urmărește includerea în domeniul de aplicare al directivei a operatorilor 
care, deși sunt stabiliți în afara UE, cumpără și vând produse pe piața UE. Astfel s-ar evita 
ca un cumpărător să poată ieși din domeniul de aplicare al directivei prin simpla deplasare a 
locului său de stabilire în afara UE.

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „furnizor” înseamnă orice 
producător agricol sau orice persoană fizică 
sau juridică ce vinde produse alimentare, 
indiferent de locul său de stabilire.
Termenul „furnizor” poate include un grup 
de astfel de producători agricoli sau de 
astfel de persoane fizice și juridice, 
inclusiv organizațiile de producători și
asociațiile de organizații de producători;

(b) „furnizor” înseamnă orice 
producător agricol, operator din sectorul 
prelucrării sau orice persoană fizică sau 
juridică, stabilită în Uniune, care vinde 
produse alimentare; termenul „furnizor” 
poate include un grup de astfel de 
producători agricoli sau de astfel de 
persoane fizice și juridice, inclusiv 
organizațiile de producători, asociațiile de 
organizații de producători sau 
cooperativele agricole;

Justificare

Doar furnizorii stabiliți în UE ar trebui să fie protejați de statele membre, întrucât furnizorii 
europeni nu beneficiază de egalitate de tratament în țări terțe. Cooperativele au propria lor 
identitate juridică și ar trebui să intre sub incidența acestui articol.

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „întreprindere mică și mijlocie” 
înseamnă o întreprindere în sensul 
definițiilor microîntreprinderilor și 

eliminat
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întreprinderilor mici și mijlocii prevăzute 
în anexa la Recomandarea 2003/361/CE a 
Comisiei14;

__________________

14 Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei 
din 6 mai 2003 privind definirea 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 
36).

Justificare

În conformitate cu amendamentele care extind domeniul de aplicare al directivei, nu este 
necesar să se definească IMM-urile.

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) „dependență economică” 
înseamnă o relație în care cumpărătorul 
este responsabil de cel puțin 30 % din 
cifra de afaceri a furnizorului;

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „produse alimentare” înseamnă 
produsele enumerate în anexa I la tratat 
destinate utilizării ca alimente, precum și
produsele care nu sunt enumerate în anexa 
respectivă, dar care sunt prelucrate din 
produsele respective în scopul utilizării ca 
alimente;

(d) „produse agricole sau alimentare” 
înseamnă produsele enumerate în anexa I 
la tratat destinate utilizării ca alimente, 
produsele care nu sunt enumerate în anexa 
respectivă, dar care sunt prelucrate din 
produsele respective în scopul utilizării ca 
alimente, precum și produsele agricole;
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Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „produse alimentare perisabile” 
înseamnă produse alimentare care vor 
deveni improprii pentru consumul uman 
dacă nu sunt depozitate, tratate, ambalate
sau conservate în alt mod pentru a nu 
deveni improprii.

(e) „produse alimentare perisabile” 
înseamnă produse agricole și alimentare 
care sunt în mod natural adecvate pentru 
comercializare și consum o perioadă de 
până la treizeci de zile sau care necesită o 
temperatură sau condiții de ambalare 
reglementate pentru depozitare și/sau 
comercializare și/sau transport;

Justificare

Scopul acestui amendament este de a oferi clarificări.

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) „produse neperisabile” înseamnă 
alte produse decât produsele alimentare 
perisabile;

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) „practică comercială neloială” 
înseamnă orice practică ce deviază de la 
buna conduită comercială, contravine 
bunei credințe și corectitudinii și este 
impusă unilateral de un partener 
comercial asupra unei alte părți;
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Justificare

Este esențial să se introducă o definiție a practicilor comerciale neloiale și o interdicție 
generală a acestor practici, pentru a împiedica actorii puternici din lanțul de aprovizionare 
să creeze noi forme de PCN pentru a eluda directiva.

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că sunt 
interzise următoarele practici comerciale:

1. Statele membre se asigură că sunt 
interzise cel puțin următoarele practici 
comerciale neloiale:

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) un cumpărător plătește furnizorului 
produsele alimentare perisabile după mai 
mult de 30 de zile calendaristice de la 
primirea facturii furnizorului sau după mai 
mult de 30 de zile calendaristice de la data 
livrării produselor alimentare perisabile, 
fiind luată în calcul data mai târzie. 
Interdicția nu aduce atingere:

(a) un cumpărător plătește furnizorului 
produsele agricole sau alimentare 
perisabile după mai mult de 30 de zile 
calendaristice de la primirea facturii 
furnizorului sau după mai mult de 30 de 
zile calendaristice de la data livrării 
produselor agricole sau alimentare 
perisabile, fiind luată în calcul data mai 
târzie. Interdicția nu aduce atingere:

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) un cumpărător plătește 
furnizorului produsele neperisabile după 
mai mult de 60 de zile calendaristice de la 
primirea facturii furnizorului sau după 
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mai mult de 60 de zile calendaristice de la 
data livrării produselor alimentare 
perisabile, fiind luată în calcul data mai 
târzie. Această interdicție nu aduce 
atingere:

- consecințelor plății întârziate și căilor de 
atac prevăzute de Directiva 2011/7/UE;

- opțiunii de care dispune un cumpărător 
și un furnizor de a conveni asupra unei 
clauze de repartizare a valorii în sensul 
articolului 172 din Regulamentul (UE) 
nr. 1308/2013;

Justificare

Acest amendament extinde domeniul de aplicare al directivei la produsele neperisabile, fără 
a aduce atingere Directivei 2011/7/UE privind întârzierea în efectuarea plăților și clauzei 
privind „repartizarea valorii” introduse în Regulamentul privind OCP.

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) un cumpărător anulează comenzi de 
produse alimentare perisabile cu un 
preaviz atât de scurt încât furnizorul nu are 
șanse rezonabile de a găsi un debușeu 
comercial alternativ pentru produsele 
respective;

(b) un cumpărător anulează comenzi de 
produse agricole sau alimentare perisabile 
cu un preaviz atât de scurt încât furnizorul 
nu are șanse rezonabile de a găsi un 
debușeu comercial alternativ pentru 
produsele respective;

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) un cumpărător schimbă unilateral și 
retroactiv termenele din acordul de 
furnizare referitoare la frecvența, 
calendarul sau volumul furnizării sau 
livrării, standardele de calitate sau prețurile 

(c) un cumpărător schimbă unilateral și 
retroactiv termenele din acordul de 
furnizare referitoare la frecvența, 
calendarul sau volumul furnizării sau 
livrării, standardele de calitate sau prețurile 
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produselor alimentare; produselor agricole și alimentare sau 
termenele de plată;

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) un cumpărător vinde produse
agricole sau alimentare la prețuri 
inferioare costurilor;

Justificare

Este revendicarea cea mai des întâlnită a sectorului agricol și ar trebui să intre sub incidența 
prezentei directive.

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) un furnizor plătește pentru irosirea 
de produse alimentare survenită într-un 
sediu al cumpărătorului, atunci când 
alimentele nu sunt irosite din neglijența sau 
vina furnizorului.

(d) un furnizor plătește pentru irosirea 
de produse agricole sau alimentare 
survenită într-un sediu al cumpărătorului, 
atunci când alimentele nu sunt irosite din 
neglijența sau vina furnizorului.

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) un cumpărător reziliază unilateral 
acordul de furnizare;
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Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) un cumpărător informează 
furnizorul cu privire la orice tratament 
diferențiat pe care cumpărătorul îl acordă 
sau intenționează să îl acorde în legătură 
cu mărcile concurente deținute sau 
gestionate de acesta; tratamentul 
diferențiat include cel puțin orice măsuri 
sau comportamente specifice ale 
cumpărătorului referitoare la 
următoarele: (a) listare, (b) spațiul de 
stocare și (c) marjele comerciale;

Justificare

Această practică comercială neloială este preluată din articolul 6 din regulamentul propus 
privind intermediarii online. Astfel cum s-a explicat anterior, concurența echitabilă între 
mărcile independente și mărcile proprii ale comercianților cu amănuntul este esențială 
pentru a stimula inovarea și concurența pe baza meritelor. În cazul în care comercianții 
integrați vertical acordă avantaje comerciale propriilor mărci, furnizorii mărcilor 
independente ar trebui, cel puțin, să fie informați de existența și extinderea acestora pentru a-
și adapta strategiile concurențiale la aceste condiții de concurență inechitabile.

Amendamentul 34

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera dc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dc) un cumpărător reduce, într-un 
mod lipsit de transparență, cantitatea 
și/sau valoarea produselor agricole sau 
alimentare cu o calitate standard;

Amendamentul 35

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera dd (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(dd) un cumpărător amenință cu 
aplicarea unor represalii comerciale sau 
aplică astfel de represalii împotriva 
furnizorului în cazul în care acesta din 
urmă își exercită drepturile contractuale 
și legale, inclusiv depunerea de reclamații 
și cooperarea cu autoritățile naționale de 
asigurare a conformității;

Justificare

Această practică comercială neloială trebuie inclusă pentru a proteja furnizorii de 
represaliile comerciale (de exemplu, reducerea parțială a cantităților comandate sau 
încetarea contractului de furnizare) atunci când întreprind acțiuni juridice pentru a-și 
exercita drepturile contractuale și drepturile susținute de prezenta directivă.

Amendamentul 36

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera de (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(de) un cumpărător condiționează 
cooperarea comercială și încheierea unui 
acord de furnizare de compensarea în 
bunuri și servicii;

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera df (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(df) un cumpărător impune 
furnizorilor să suporte costurile 
financiare ale previziunii inexacte 
furnizate de cumpărător;



AD\1162587RO.docx 23/46 PE623.685v02-00

RO

Amendamentul 38

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera dg (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dg) un cumpărător reduce parțial sau 
total achiziții efectuate în temeiul unor 
contracte existente pentru a impune 
modificarea unui contract existent sau 
pentru a negocia un nou contract;

Justificare

Această practică comercială neloială este preluată din Cartea verde a Comisiei privind 
combaterea practicilor comerciale neloiale din cadrul lanțului de aprovizionare între 
întreprinderi cu produse alimentare și nealimentare în Europa (secțiunea 5.6) și din SCI. 
Adesea, cumpărătorii nici nu trebuie să înceteze acordul de furnizare pentru a obține 
avantaje inechitabile, este suficient doar să reducă volumul achiziționat.

Amendamentul 39

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dh) un cumpărător efectuează 
activități de comunicare sau promoționale 
sau aplică politici comerciale care sunt 
sau care ar putea fi în detrimentul 
reputației produselor cu indicație 
geografică în temeiul Regulamentului 
(UE) 1151/20121a, al Regulamentului 
(CE) 110/20081b sau al Regulamentului 
(UE) 251/20141c.

__________________

1a Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 21 noiembrie 2012 privind sistemele 
din domeniul calității produselor agricole 
și alimentare (JO L 343, 14.12.2012, p. 1).

1b Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 15 ianuarie 2008 privind definirea, 
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desemnarea, prezentarea, etichetarea și 
protecția indicațiilor geografice ale 
băuturilor spirtoase și de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al 
Consiliului (JO L 39, 13.2.2008, p. 16).

1c Regulamentul (UE) nr. 251/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 26 februarie 2014 privind definirea, 
descrierea, prezentarea, etichetarea și 
protejarea indicațiilor geografice ale 
produselor vitivinicole aromatizate și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
1601/91 al Consiliului (JO L 84, 
20.03.2014, p. 14).

Justificare

Indicațiile geografice sunt adesea supuse unei game variate de practici care au ca efect 
devalorizarea imaginii acestora, cum ar fi vânzările sub costul de producție, licitațiile 
câștigate de ofertanții care practică cele mai scăzute prețuri, promoții nechibzuite etc.

Amendamentul 40

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera di (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(di) un cumpărător furnizează un bilet 
la ordin necompletat pentru materiile 
prime transferate, iar furnizorul nu este 
obligat să emită o asigurare pentru 
produsele agricole sau alimentare 
transferate, dar încă neplătite;

Amendamentul 41

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera dj (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dj) un cumpărător percepe o taxă 
pentru includerea produselor agricole sau 
alimentare ale furnizorului;
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Amendamentul 42

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera dk (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dk) un cumpărător returnează 
produsele furnizate, dar nevândute, 
impune taxe pentru eliminarea unor astfel 
de produse, percepe furnizorului taxe 
pentru produsele neutilizate care au 
expirat – cu excepția produselor care sunt 
întâi furnizate comerciantului – precum și 
pentru produsele a căror vânzare 
furnizorul a solicitat-o în mod expres și 
despre care furnizorul a fost avertizat în 
scris că pot să expire din cauza rulajului 
scăzut;

Amendamentul 43

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera dl (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dl) un cumpărător percepe o taxă 
pentru livrarea produselor agricole sau 
alimentare în alt punct de livrare decât cel 
convenit;

Amendamentul 44

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera dm (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dm) un cumpărător percepe o taxă 
pentru stocarea și manipularea după 
livrare a produselor agricole sau 
alimentare;
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Amendamentul 45

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera dn (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dn) un cumpărător percepe o taxă 
pentru reducerea rulajului, a vânzărilor 
sau a marjei furnizorului din cauza 
scăderii vânzărilor unui anumit produs 
agricol sau alimentar;

Amendamentul 46

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera do (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(do) un cumpărător vinde 
consumatorului final produse agricole 
sau alimentare la un preț mai mic decât 
orice preț de achiziție din lanțul de 
aprovizionare al produsului în cauză care 
este supus TVA, cu excepția cazului 
produselor care se apropie de data de 
expirare, al retragerii produsului agricol 
sau alimentar din gamă sau al lichidării 
totale ca urmare a închiderii unei unități 
de vânzare;

Amendamentul 47

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera dp (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dp) un cumpărător condiționează 
încheierea unui acord de furnizare și 
cooperarea comercială de impunerea 
obligației de a participa la operațiuni de 
reduceri sau solduri prin reducerea 
prețului de achiziție în detrimentul 
furnizorului;
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Amendamentul 48

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre se asigură că 
următoarele practici comerciale sunt 
interzise dacă nu fac obiectul unui consens 
în termene clare și lipsite de ambiguitate la 
încheierea acordului de furnizare:

2. Statele membre se asigură că 
următoarele practici comerciale sunt 
interzise dacă nu fac obiectul unui consens 
în termene clare și lipsite de ambiguitate la 
încheierea acordului de furnizare sau dacă 
sunt rezultatul dependenței economice a 
furnizorului de cumpărător, ceea ce îi 
permite cumpărătorului să impună aceste 
condiții:

Justificare

Amendamentul urmărește să clarifice faptul că practicile enumerate la articolul 3 alineatul 
(2) ar trebui interzise și în cazul în care acordul dintre cele două părți este rezultatul 
dependenței economice a furnizorului.

Amendamentul 49

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) un cumpărător returnează unui 
furnizor produsele alimentare nevândute;

(a) un cumpărător returnează unui 
furnizor produsele agricole și alimentare 
nevândute;

Amendamentul 50

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) un cumpărător refuză să accepte 
sau să preia cantitatea convenită de 
produse agricole sau alimentare în 
conformitate cu planul de achiziție 
convenit, adică la scadența obligației 
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furnizorului de a livra, cu excepția 
cazurilor justificate prevăzute în acordul 
de furnizare;

Amendamentul 51

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) cumpărătorul elimină produse din 
lista produselor convenite pe care 
furnizorul le livrează clientului sau 
reduce în mod semnificativ o comandă a 
unui anumit produs agricol sau alimentar 
fără să transmită o notificare prealabilă,
în scris, în termenul specificat în contract 
sau într-un termen de cel puțin 30 de zile 
în cazul în care termenul nu este prevăzut 
în contract;

Amendamentul 52

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) un cumpărător aplică furnizorului
o taxă pentru a stoca, afișa sau lista
produsele alimentare ale furnizorului;

(b) un cumpărător aplică unui furnizor
o taxă pentru a stoca, afișa și/sau plasa
produsele agricole sau alimentare ale 
furnizorului pe rafturile din spațiul 
cumpărătorului, cu excepția cazului în 
care furnizorul solicită în mod explicit 
cumpărătorului să depoziteze, să afișeze 
și/sau să îi plaseze produsele pe un 
anumit raft la punctul de vânzare al 
cumpărătorului;

Amendamentul 53

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – litera ba (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) un cumpărător divulgă unor părți 
terțe sau utilizează abuziv, intenționat sau 
din neglijență, informații confidențiale 
referitoare la contractul de furnizare, 
inclusiv secrete comerciale împărtășite 
cumpărătorului de către furnizor;

Justificare

Această practică se regăsea în Cartea verde a Comisiei privind practicile comerciale 
neloiale.

Amendamentul 54

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) un cumpărător recurge la 
represalii de ordin comercial împotriva 
furnizorului sau îl amenință pe acesta cu 
astfel de represalii, prin practici precum 
scoaterea de pe listă a produselor, oprirea 
serviciilor de schimb de date, promoții 
excesive, plăți întârziate, deduceri 
unilaterale și/sau blocarea promoțiilor, 
pentru a obține condiții mai bune în 
temeiul contractelor existente sau atunci 
când negociază un nou contract;

Amendamentul 55

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – litera bc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bc) un cumpărător impune sau 
încearcă să impună un transfer 
nejustificat sau disproporționat al 
riscurilor sale economice către furnizor;
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Amendamentul 56

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) un furnizor plătește pentru 
promovarea produselor alimentare vândute 
de cumpărător. Înaintea acțiunii de 
promovare și dacă acțiunea respectivă este 
inițiată de cumpărător, acesta precizează 
perioada promoției și cantitatea de produse 
alimentare pe care preconizează că o va 
comanda;

(c) un furnizor plătește pentru 
promovarea produselor agricole sau 
alimentare vândute de cumpărător. Înaintea 
acțiunii de promovare și dacă acțiunea 
respectivă este inițiată de cumpărător, 
acesta precizează perioada promoției și 
cantitatea de produse agricole sau
alimentare pe care preconizează că o va 
comanda;

Amendamentul 57

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) un furnizor plătește pentru 
comercializarea produselor alimentare de 
către cumpărător.

(d) un furnizor plătește pentru 
comercializarea produselor agricole sau 
alimentare de către cumpărător.

Amendamentul 58

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) un cumpărător transferă costurile 
de transport și de depozitare furnizorului 
sau producătorului.

Amendamentul 59

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Statele membre se asigură că 
clauzele contractuale sau practicile care 
exclud plata unei dobânzi pentru 
efectuarea cu întârziere a plăților sunt 
interzise în conformitate cu dispozițiile 
articolului 7 din Directiva 2011/7/UE.

Amendamentul 60

Propunere de directivă
Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a

Relații contractuale

1. Un furnizor poate solicita ca orice 
livrare din produsele sale agricole și 
alimentare către un cumpărător să facă 
obiectul unui contract scris între părți 
și/sau al unei oferte scrise de contract din 
partea primului cumpărător.

2. Orice contract sau ofertă de 
contract menționat(ă) la alineatul (1):

(a) se întocmește anterior livrării;

(b) se întocmește în scris; și

(c) cuprinde, îndeosebi, următoarele 
elemente:

(i) prețul datorat pentru livrare, care:

- este fix și este stabilit în contract; 
și/sau

- se calculează prin combinarea mai 
multor factori stabiliți în contract, care ar 
putea include indicatori de piață ce 
reflectă schimbările condițiilor de piață, 
cantitatea de produse livrate și calitatea 
sau compoziția produselor agricole 
livrate;

(ii) cantitatea și calitatea produselor 
în cauză care pot sau trebuie să fie livrate, 
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precum și calendarul acestor livrări;

(iii) durata contractului, care poate fi 
determinată sau nedeterminată, inclusiv 
clauze de reziliere;

(iv) detaliile privind termenele și 
modalitățile de plată;

(v) modalitățile de colectare sau de 
livrare a produselor agricole; și

(vi) dispozițiile aplicabile în caz de 
forță majoră.

3. Alineatele (1) și (2) nu aduc 
atingere articolelor 148 și 168 din 
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

4. Statele membre pot identifica, 
promova și face schimb de bune practici 
în ceea ce privește încheierea de contracte 
pe termen lung, în vederea consolidării 
poziției de negociere a producătorilor în 
cadrul lanțului de aprovizionare agricol și 
alimentar.

Justificare

Amendamentul, în conformitate cu Regulamentul privind OCP unică, le oferă tuturor 
furnizorilor (nu doar fermierilor) posibilitatea de a solicita contracte scrise, permițând, de 
asemenea, statelor membre să încurajeze încheierea de contracte între diverși actori din 
lanțul de aprovizionare agricol și alimentar.

Amendamentul 61

Propunere de directivă
Articolul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3b

Practici comerciale neloiale generalizate

Statele membre se asigură că sunt 
interzise următoarele practici comerciale 
neloiale generalizate:

(a) cele care impun sau încearcă să 
impună un transfer nejustificat sau 
disproporționat al riscurilor economice 
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ale unui cumpărător către furnizor; sau

(b) cele care impun sau încearcă să 
impună asupra furnizorului un 
dezechilibru semnificativ între drepturi și 
obligații în cadrul relației comerciale 
înainte de contract, în timpul acestuia sau 
după acesta.

Justificare

1) Această practică comercială neloială generalizată este preluată din definiția PCN din 
expunerea de motive și Cartea verde a Comisiei privind combaterea practicilor comerciale 
neloiale din cadrul lanțului de aprovizionare între întreprinderi cu produse alimentare și 
nealimentare în Europa (secțiunea 5.4) și din SCI; 2) Acest PCN este extras din articolul 
L442-6 al codului comercial francez. Un dezechilibru semnificativ în cadrul unei relații 
comerciale poate apărea, de exemplu, atunci când contractul prevede condiții ambigue care 
oferă cumpărătorului opțiunea de a executa sau a modifica contractul.

Amendamentul 62

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare stat membru desemnează o 
autoritate publică pentru a asigura 
conformitatea la nivel național cu 
interdicțiile prevăzute la articolul 3 
(„autoritatea de asigurare a conformității”).

Fiecare stat membru desemnează o singură 
autoritate publică pentru a asigura 
conformitatea la nivel național cu 
interdicțiile prevăzute la articolul 3 
(„autoritatea de asigurare a conformității”).

Justificare

Este necesar să se stabilească o singură autoritate publică de control, întrucât existența mai 
multor autorități de asigurare a conformității în statele membre ar putea duce la o lipsă de 
omogenitate și ar putea reduce eficacitatea controalelor.

Amendamentul 63

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că autoritatea 
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de asigurare a conformității desemnată 
dispune de resursele necesare, inclusiv de 
un buget suficient și de expertiză pentru 
a-și îndeplini obligațiile.

Amendamentul 64

Propunere de directivă
Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a

Autoritatea competentă

1. Autoritatea de asigurare a 
conformității a statului membru în care 
este stabilit un cumpărător suspectat că ar 
fi implicat în practici comerciale interzise 
are competența de a investiga practicile 
comerciale neloiale în care este implicat 
cumpărătorul.

2. Dacă un furnizor își livrează 
produsele unui destinatar care are 
legătură cu cumpărătorul dar este stabilit 
într-un stat membru care nu corespunde 
cu locul de stabilire al cumpărătorului 
suspectat că ar fi implicat în practici 
comerciale interzise, autoritatea de 
asigurare a conformității din statul 
membru respectiv are competența de a 
investiga practicile comerciale neloiale în 
care este implicat cumpărătorul. 
Destinatarul produselor este considerat 
răspunzător solidar pentru orice încălcări 
comise.

3. În cazul în care cumpărătorul este 
stabilit în afara Uniunii, autoritatea de 
asigurare a conformității din statul 
membru în care este stabilit furnizorul are 
competența de a investiga practicile 
comerciale neloiale comise împotriva 
furnizorului.

4. De asemenea, autoritatea 
competentă are competența de a investiga 
practicile comerciale neloiale în ceea ce 
privește furnizarea de servicii legate de 
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acordul de furnizare. Cumpărătorul și, în 
funcție de caz, partea terță reprezentată de 
destinatarul bunurilor sunt considerați 
responsabili în mod solidar pentru orice 
încălcări comise de un furnizor terț al 
serviciilor conexe. 

Justificare

Acest aspect vizează normele în materie de jurisdicție, iar alineatul (4) garantează că 
acordurile privind serviciile intră sub controlul autorităților și că operatorii din afara UE nu 
evită de facto jurisdicția UE refuzând să se supună deciziilor adoptate de autoritățile 
competente (dacă nu operează în statul membru în care este stabilită autoritatea respectivă, 
orice amendă sau măsură corectivă adoptată de autoritate riscă să nu fie pusă în aplicare). 
Acest alineat nou garantează că serviciile urmează contractul de furnizare în ceea ce privește 
jurisdicția și responsabilitatea solidară; prin urmare, acordurile alianțelor internaționale 
privind serviciile vor fi investigate de autoritățile naționale ale membrilor din UE ai alianței, 
iar aceștia din urmă vor fi trași la răspundere împreună cu alianța (altfel, o alianță de 
cumpărători din UE bazată în Elveția poate să nu respecte fățiș toate deciziile autorităților 
competente ale UE atâta timp când nu deține active pe teritoriul autorității competente).

Amendamentul 65

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Plângerea furnizorului trebuie 
adresată autorității de asigurare a 
conformității a statului membru în care este 
stabilit cumpărătorul suspectat de aplicarea 
unei practici comerciale interzise.

1. Plângerea furnizorului trebuie 
adresată autorității de asigurare a 
conformității a statului membru în care este 
stabilit cumpărătorul suspectat de aplicarea 
unei practici comerciale interzise sau 
autorității de asigurare a conformității a 
statului membru în care este stabilit 
furnizorul. În această din urmă situație, 
autoritatea de asigurare a conformității 
transmite plângerea autorității de 
asigurare a conformității a statului 
membru în care este stabilit cumpărătorul 
suspectat de aplicarea unei practici 
comerciale interzise.
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Amendamentul 66

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un furnizor poate adresa o plângere 
autorității de asigurare a conformității a 
statului membru în care este stabilit 
furnizorul. Autoritatea de asigurare a 
conformității a statului respectiv 
transmite plângerea autorității de 
asigurare a conformității a statului 
membru în care este stabilit cumpărătorul 
suspectat de aplicarea unei practici 
comerciale interzise.

Justificare

Unele IMM-uri ar putea să nu aibă capacitatea de a-și depune plângerile în alte țări decât 
cea în care își au sediul. Prin urmare, ar trebui să aibă posibilitatea de a solicita intervenția 
autorității de asigurare a conformității din propria țară, ca interlocutor în cadrul procesului 
de achiziții.

Amendamentul 67

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Dacă un membru/niște membri al/ai 
unei organizații de producători sau al/ai 
unei asociații de organizații de producători
sau un membru/niște membri al/ai unui 
membru al unei astfel de organizații sau 
asociații consideră că este afectat/sunt 
afectați de o practică comercială interzisă, 
organizația de producători sau asociația de 
organizații de producători respectivă are 
dreptul de a depune o plângere.

2. Dacă un membru/niște membri al/ai 
unei organizații de furnizori sau al/ai unei 
asociații de organizații de furnizori sau un 
membru/niște membri al/ai unui membru al 
unei astfel de organizații sau asociații 
consideră că este afectat/sunt afectați de o 
practică comercială interzisă, organizația 
de producători sau asociația de organizații 
de producători respectivă are dreptul de a 
depune o plângere și de a se constitui parte 
la proceduri.

Justificare

Pentru a fi coerentă cu termenii utilizați în directivă, această dispoziție ar trebui să se refere 
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la asociațiile furnizorilor. Asociațiile care depun plângeri ar trebui să fie acceptate ca 
intervenienți în cadrul procedurilor. În Spania, asociațiile care depun plângeri în temeiul 
legislației privind lanțul alimentar nu beneficiază de acest statut juridic și, în consecință, nici 
victimele individuale ale PCN (factorul teamă), nici asociațiile care îi reprezintă nu au acces 
la proceduri.

Amendamentul 68

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Dacă reclamantul solicită acest 
lucru, autoritatea de asigurare a 
conformității garantează confidențialitatea 
identității reclamantului și a oricăror alte
informații a căror dezvăluire este 
considerată de către reclamant a fi 
dăunătoare intereselor sale. Reclamantul 
indică informațiile respective în eventuala 
cerere de confidențialitate.

3. Autoritatea de asigurare a 
conformității garantează confidențialitatea 
identității reclamantului, precum și a altor
informații a căror dezvăluire este 
considerată de către reclamant a fi
dăunătoare intereselor sale. Reclamantul 
indică informațiile respective.

Justificare

Acest amendament asigură faptul că plângerile sunt anonime, pentru a elimina „factorul 
teamă”.

Amendamentul 69

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazul în care consideră că nu 
există motive suficiente pentru a da curs 
unei plângeri, autoritatea de asigurare a 
conformității informează reclamantul în 
privința motivelor.

4. În cazul în care consideră că nu 
există motive suficiente pentru a da curs 
unei plângeri, autoritatea de asigurare a 
conformității informează reclamantul fără 
întârziere în privința motivelor.

Amendamentul 70

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Autoritatea de asigurare a 
conformității stabilește o perioadă de timp 
rezonabilă pentru a iniția și a desfășura 
investigații și, după finalizarea acestora, 
ia o decizie motivată și informează părțile 
cu privire la aceasta.

Justificare

Acest amendament asigură o perioadă de timp adecvată pentru inițierea, desfășurarea și 
finalizarea investigațiilor, precum și pentru comunicarea către părți a deciziei luate de 
autoritatea de asigurare a conformității.

Amendamentul 71

Propunere de directivă
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să inițieze și să desfășoare 
investigații din proprie inițiativă sau pe 
baza unei plângeri;

(a) să inițieze și să desfășoare 
investigații din proprie inițiativă sau pe 
baza unei plângeri, inclusiv a unor 
plângeri anonime sau a unor plângeri din 
partea unor avertizori de integritate;

Amendamentul 72

Propunere de directivă
Articolul 6 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să ceară cumpărătorilor și 
furnizorilor să pună la dispoziție toate 
informațiile necesare pentru desfășurarea 
investigațiilor privind practicile comerciale 
interzise;

(b) să ceară cumpărătorilor și 
furnizorilor să pună la dispoziție toate 
informațiile necesare pentru desfășurarea 
investigațiilor privind practicile comerciale 
interzise care au avut loc în relația 
comercială și să evalueze dacă acestea 
sunt interzise sau se abat de la bunele 
practici comerciale;
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Amendamentul 73

Propunere de directivă
Articolul 6 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să impună o amendă autorului 
încălcării reglementărilor. Amenda 
trebuie să fie eficace, proporționată și 
disuasivă și să țină seama de natura, durata 
și gravitatea încălcării reglementărilor;

(d) să impună o amendă și, dacă este 
necesar, alte sancțiuni disuasive 
persoanelor fizice sau juridice care au 
fost găsite vinovate de încălcarea 
prezentei directive, în conformitate cu 
dreptul național. Amenda și, dacă este 
necesar, sancțiunea trebuie să fie eficace, 
proporționale și disuasive și să țină seama 
de natura, durata și gravitatea încălcării 
reglementărilor, precum și de orice alte 
încălcări anterioare și repetate ale 
prezentei directive;

Amendamentul 74

Propunere de directivă
Articolul 6 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să își publice deciziile referitoare la 
literele (c) și (d);

(e) să își publice deciziile referitoare la 
literele (c) și (d), inclusiv valoarea amenzii 
și, dacă este posibil, să protejeze 
confidențialitatea reclamantului, dacă 
acesta solicită acest lucru;

Amendamentul 75

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) să informeze cumpărătorii și 
furnizorii în privința activităților sale, prin 
rapoarte anuale care precizează, printre 
altele, numărul plângerilor pe care le-a 
primit și numărul investigațiilor pe care le-
a inițiat și le-a închis. În cazul fiecărei 
investigații, raportul trebuie să conțină o 

(f) să informeze cumpărătorii și 
furnizorii în privința activităților sale, prin 
rapoarte anuale care precizează, printre 
altele, numărul plângerilor pe care le-a 
primit și numărul investigațiilor pe care le-
a inițiat și le-a închis. În cazul fiecărei 
investigații, raportul trebuie să conțină o 
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scurtă descriere a problemei și a 
rezultatului investigației.

scurtă descriere a problemei, concluziile 
investigației și informații privind 
rezultatul procedurii, precum și decizia 
luată și o tipologie a practicilor 
comerciale neloiale identificate.

Amendamentul 76

Propunere de directivă
Articolul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a

Medierea sau un mecanism alternativ de 
soluționare a litigiilor

1. Fără a aduce atingere 
competențelor și obligațiilor autorității de 
asigurare a conformității prevăzute la 
articolul 6, statele membre pot încuraja 
utilizarea medierii sau a unui mecanism 
alternativ de soluționare a litigiilor în 
cazul existenței unui litigiu între un 
furnizor și un cumpărător cauzat de o 
practică comercială neloială, astfel cum
este definită la articolul 2. 

2. Utilizarea medierii sau a unui 
mecanism alternativ de soluționare a 
litigiilor nu aduce atingere dreptului 
furnizorului de a depune o plângere, 
astfel cum se prevede la articolul 5.

Amendamentul 77

Propunere de directivă
Articolul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6b

Sancțiuni

1. Statele membre impun sancțiuni 
pentru încălcarea prezentei directive. 
Cuantumul minim al sancțiunii impuse 
este de cel puțin 2 % din cifra de afaceri 
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globală a cumpărătorului conform 
ultimului raport privind situația 
financiară.

2. În cazul în care un cumpărător 
repetă practica comercială neloială, 
cuantumul sancțiunii impuse este 
echivalent cu cel menționat la alineatul 
(1), majorat cu 20 % pentru fiecare 
încălcare repetată.

Justificare

Obiectivul acestui nou articol este standardizarea criteriilor de definire a sancțiunilor la 
nivelul UE, urmând exemplul altor dispoziții ale UE, fără a aduce atingere prerogativelor 
naționale referitoare la decizia privind valoarea sancțiunii.

Amendamentul 78

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Comisia și autoritățile de aplicare 
a legii din statele membre formează 
împreună o rețea de autorități publice 
care să aplice dispozițiile prezentei 
directive în strânsă cooperare. Alte 
modalități de cooperare în cadrul rețelei, 
inclusiv modalitățile de informare, 
consultare și alocare a cazurilor de 
practici comerciale neloiale 
transfrontaliere, sunt stabilite și revizuite 
de Comisie, în strânsă cooperare cu 
statele membre.

Justificare

O coordonare la nivelul UE este esențială pentru a asigura că practicile comerciale neloiale 
care implică actori din mai multe state membre și actori situați în afara UE sunt tratate în 
mod egal și că autoritățile de aplicare a legii sunt capabile să facă schimb de informații, să 
aloce cazuri de practici comerciale neloiale transfrontaliere și să își coordoneze abordarea. 
Această propunere, care stabilește o rețea la nivelul UE, se bazează pe experiența Rețelei 
europene în domeniul concurenței (Regulamentul 1/2003).
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Amendamentul 79

Propunere de directivă
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a

Observatoare naționale

1. Statele membre creează 
observatoare naționale pentru 
monitorizarea funcționării lanțului 
agroalimentar.

2. Observatoarele naționale au cel 
puțin următoarele sarcini:

(a) monitorizează și evaluează 
practicile comerciale neloiale, realizând 
anchete și analize de piață;

(b) raportează autorității de asigurare 
a conformității orice încălcare 
identificată;

(c) elaborează rapoarte și 
recomandări; și

(d) acordă asistență autorităților de 
asigurare a conformității în furnizarea de 
informații pentru a respecta dispozițiile 
articolelor 7 și 9.

Justificare

Transparența pieței este un element esențial pentru a garanta buna funcționare a lanțului de 
valori. Acest instrument ar fi, de asemenea, foarte util pentru a evalua punerea în aplicare a 
legislației în vederea revizuirilor viitoare ale legislației UE și pentru a facilita schimbul de 
date naționale.

Amendamentul 80

Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot prevedea reglementări 
pentru combaterea practicilor comerciale 

Pentru a asigura un nivel mai ridicat de 
protecție, statele membre pot prevedea 
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neloiale care să fie mai stricte decât cele 
prevăzute la articolele 3, 5, 6 și 7, cu 
condiția ca respectivele reglementări 
naționale să fie compatibile cu normele 
privind funcționarea pieței interne.

reglementări pentru combaterea practicilor 
comerciale neloiale care să fie mai stricte 
decât cele prevăzute de prezenta directivă, 
cu condiția ca respectivele reglementări 
naționale să fie compatibile cu normele 
privind funcționarea pieței interne.

Justificare

Acest amendament vizează să asigure poziția fermierilor în lanțul alimentar, să respecte 
subsidiaritatea în cadrul punerii în aplicare și să le ofere statelor membre posibilitatea de a fi 
mai stricte în ceea ce privește toate părțile directivei.

Amendamentul 81

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Până la data de 15 martie a fiecărui 
an, statele membre trimit Comisiei un 
raport privind practicile comerciale 
neloiale în relațiile dintre întreprinderi în 
cadrul lanțului de aprovizionare cu 
alimente. Raportul respectiv trebuie să 
conțină, în special, toate datele relevante 
referitoare la aplicarea și asigurarea 
respectării în statul membru în cauză în 
anul anterior a reglementărilor prevăzute în 
prezenta directivă.

1. Până la data de 15 martie a fiecărui 
an, statele membre trimit Comisiei un 
raport privind aplicarea directivei, punând 
accentul pe practicile comerciale neloiale 
în relațiile dintre întreprinderi în cadrul 
lanțului de aprovizionare cu alimente. 
Raportul respectiv conține, în special, toate 
datele relevante referitoare la aplicarea și 
asigurarea respectării în statul membru în 
cauză în anul anterior a reglementărilor 
prevăzute în prezenta directivă.

Amendamentul 82

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. După cel puțin trei ani de la data 
aplicării prezentei directive, Comisia 
efectuează o evaluare a acesteia și prezintă 
Parlamentului European, Consiliului, 
Comitetului Economic și Social European 
și Comitetului Regiunilor un raport privind 
principalele constatări.

1. După cel mult trei ani de la data 
aplicării prezentei directive, Comisia 
efectuează o evaluare a acesteia și prezintă 
Parlamentului European, Consiliului, 
Comitetului Economic și Social European 
și Comitetului Regiunilor un raport privind 
principalele constatări. În cadrul evaluării, 
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se analizează nevoia de a menționa 
practici comerciale neloiale suplimentare.

Amendamentul 83

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Evaluarea analizează următoarele 
aspecte, fără însă a se limita la acestea:

(a) eficacitatea în ceea ce privește 
protejarea celor mai vulnerabili actori din 
cadrul lanțului de aprovizionare agricol și 
alimentar împotriva practicilor comerciale 
neloiale;

(b) eficacitatea cooperării dintre 
autoritățile de asigurare a conformității 
competente;

(c) necesitatea desemnării unui 
organism european de reglementare în 
vederea asigurării respectării și 
monitorizării legislației Uniunii în cadrul 
lanțului de aprovizionare cu alimente.
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