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Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 12 martie 2019 referitoare la 
propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind practicile 
comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente 
(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2018)0173),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată 
de către Comisie (C8-0139/2018),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul motivat prezentat de către Parlamentul Suediei în cadrul 
Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în 
care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 19 septembrie 
20181,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 4 iulie 20182,

– având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 
69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului 
Consiliului, exprimat în scrisoarea din 14 ianuarie 2019, de a aproba poziția 
Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene,
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– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală și avizul 
Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, avizul Comisiei pentru 
dezvoltare, precum și cel al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță 
alimentară (A8-0309/2018),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. aprobă declarația sa, anexată la prezenta rezoluție;

3. aprobă declarația comună a Parlamentului, a Consiliului și a Comisiei anexată la 
prezenta rezoluție;

4. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 
mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.



P8_TC1-COD(2018)0082

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 martie 2019 în vederea 
adoptării Directivei (UE) 2019/... a Parlamentului European și a Consiliului privind 
practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare 
agricol și alimentar

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde 
cu actul legislativ final, Directiva (UE) 2019/633.)



ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISALTIVĂ

Declarația Parlamentului European referitoare la alianțele de cumpărare

Parlamentul European, deși recunoaște posibilul rol jucat de alianțele de cumpărători în ceea 

ce privește introducerea unor elemente de eficiență economică în cadrul lanțului de 

aprovizionare agricol și alimentar, subliniază că informațiile lacunare din domeniu nu permit 

evaluarea efectelor economice ale unor astfel de alianțe de cumpărători asupra funcționării 

lanțului de aprovizionare. 

În acest sens, Parlamentul European invită Comisia să lanseze fără întârziere o analiză 

aprofundată a amplorii fenomenului și a impactului acestor alianțe de cumpărare naționale și 

internaționale asupra funcționării economice a lanțului de aprovizionare agricol și alimentar.



Declarația comună a Parlamentului European, Consiliului și Comisiei cu privire la 

transparența piețelor agricole și alimentare

Parlamentul European, Consiliul și Comisia subliniază că transparența piețelor agricole și 

alimentare reprezintă un element esențial al unei bune funcționări a lanțului de aprovizionare 

agricol și cu alimente, scopul fiind ca operatorii economici și autoritățile publice să facă 

alegeri mai bine informate, precum și ca operatorii să înțeleagă mai bine evoluțiile pieței. 

Comisia este încurajată să își continue lucrările în curs pentru a îmbunătăți transparența pieței 

la nivelul UE. Acestea pot include consolidarea activității privind observatoarele pieței din 

UE și îmbunătățirea colectării datelor statistice necesare pentru analiza mecanismelor de 

formare a prețurilor de-a lungul lanțului de aprovizionare agricol și cu alimente.


