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Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul 

 1a. Aprobă declarația sa, anexată la 

prezenta rezoluție; 

Or. en 

Spre informare, declarația are următorul conținut: 

„Noile norme privind organizațiile de producători și dreptul concurenței (OCP) 

Parlamentul European reamintește că, în conformitate cu articolul 42 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), normele privind concurența se aplică 

producției și comercializării produselor agricole numai în măsura stabilită de Parlament 

și de Consiliu, ținând seama de obiectivele politicii agricole comune (PAC), astfel cum 

au fost stabilite la articolul 39 din același tratat. 

Astfel cum este prevăzut în tratat și în conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție a 

Uniunii Europene1, obiectivele PAC au prioritate față de cele ale politicii europene în 

domeniul concurenței. Cu toate acestea, piețele agricole nu sunt exceptate de la 

aplicarea dreptului concurenței. Adaptarea normelor în materie de concurență la 

particularitățile sectorului agricol este o prerogativă a colegiuitorilor – Parlamentul 

European și Consiliul. 

                                                 
1 Hotărârea în cauza Maizena, 139/79, EU:C:1980:250, punctul 23; hotărârea în cauza 

Germania/Consiliul, C-280/93, EU:C:1994:367, punctul 61.   
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În acest context, Parlamentul European, prin intermediul prezentului regulament, 

propune o clarificare a relației dintre normele PAC, în special rolul și misiunile 

organizațiilor de producători și ale asociațiilor de organizații de producători, și aplicarea 

dreptului Uniunii în materie de concurență. O astfel de clarificare este necesară ca 

urmare a incertitudinilor existente cu privire la punerea în aplicare a acestor norme și 

este esențială pentru a atinge obiectivul Uniunii de consolidare a poziției fermierilor în 

cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente. Propunerile Parlamentului European se 

bazează pe recomandările formulate în raportul Grupului operativ pentru piețele 

agricole (AMTF) din 14 noiembrie 2016. Aceste recomandări s-au bazat pe o serie de 

audieri și de contribuții primite din partea tuturor actorilor din cadrul lanțului de 

aprovizionare cu alimente: producători, procesatori și comercianți cu amănuntul. 

Parlamentul European urmărește să simplifice și să clarifice condițiile în care 

organizațiile de producători sau asociațiile de organizații de producători din toate 

sectoarele enumerate la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1308/2013 pot 

desfășura, în numele membrilor lor, activități de planificare a producției, de introducere 

pe piață, de negociere a contractelor pentru furnizarea de produse agricole și de 

optimizare a costurilor de producție. Aceste sarcini necesită, în esență, existența 

anumitor practici, inclusiv consultări interne și schimbul de informații comerciale în 

cadrul acestor entități. Prin urmare, se propune ca aceste practici să nu facă obiectul 

interdicției privind acordurile anticoncurențiale, prevăzută la articolul 101 alineatul (1) 

din TFUE, și ca organizațiile de producători sau asociațiile de organizații de producători 

care desfășoară cel puțin o activitate economică să beneficieze de o derogare de la 

aplicarea articolului respectiv. Totuși, această derogare nu este absolută: autoritățile de 

concurență își rezervă posibilitatea de a interveni în cazul în care consideră că aceste 

activități sunt susceptibile să excludă concurența sau să pună în pericol realizarea 

obiectivelor PAC. 

Rolul și misiunile organizațiilor de producători sau ale asociațiilor de organizații de 

producători și relația acestora cu dreptul concurenței este astfel clarificată. Fără a aduce 

atingere prerogativelor instituționale ale Comisiei Europene, Parlamentul European 

consideră că noile norme nu necesită o clarificare suplimentară sub forma unor orientări 

ale Comisiei Europene.” 
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