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Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) Em 2011, a OCDE aprovou as 
linhas diretrizes atualizadas para 
empresas multinacionais sobre conduta 
empresarial responsável, que representam 
o mais vasto conjunto existente de 
recomendações promovidas pelos 
governos e abrangem todos os principais 
domínios de ética empresarial.

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 3

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 

(3) Diversos operadores participam na 
cadeia de abastecimento agrícola e 
alimentar ao nível da produção, da 
transformação, da importação, da 
exportação, de ações de comercialização, 
da distribuição, da venda a retalho e da 
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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.

venda aos consumidores finais de 
produtos agrícolas e alimentares. Esta 
cadeia é, de longe, o canal mais importante 
para fornecer os produtos. Estes 
operadores comercializam produtos 
agrícolas e 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 produtos agrícolas e 
alimentares. 

(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 4

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, 
fornecedores de produtos agrícolas 
primários, são, em grande parte, de 
pequena e média dimensão.

(5) O número e a dimensão dos 
operadores varia de etapa para etapa da 
cadeia de abastecimento agrícola e 
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 
ainda mais lesivas para os pequenos e 
médios operadores da cadeia de 
abastecimento agrícola e alimentar, tanto 
dentro como fora da União. Os produtores 
agrícolas, fornecedores de produtos 
agrícolas primários, são, frequentemente, 
de pequena e média dimensão, mas todos 
os fornecedores, independentemente da 
sua dimensão, são suscetíveis às práticas 
comerciais desleais.
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Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Independentemente da dimensão 
dos operadores, as diferenças de poder 
negocial estão associadas à dependência, 
nomeadamente económica, do fornecedor 
relativamente ao comprador.

Alteração 6

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 

(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 agrícolas e alimentares, incluindo 
as organizações de produtores, as 
associações destas e as cooperativas. A 
pressão financeira decorrente das práticas 
comerciais desleais percorre 
frequentemente a cadeia e atinge os 
produtores agrícolas, pelo que 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.



PE635.377/ 4

PT

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.

_________________
12 JO L 124 de 20.5.2003, p. 36.

Alteração 7

Proposta de diretiva
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Dado que o local de estabelecimento 
de um comprador nem sempre é o mesmo 
onde os produtos agrícolas e alimentares 
são entregues e comercializados, as regras 
relevantes devem ser aplicáveis a todos os 
compradores, independentemente do seu 
local de estabelecimento, sempre que os 
produtos que compram se destinem à 
cadeia de abastecimento agrícola e 
alimentar da União. A fim de reforçar a 
aplicação e a observância da presente 
diretiva pelos operadores estabelecidos 
fora da União, a Comissão deve incluir 
cláusulas específicas nos acordos 
comerciais bilaterais que a União conclui 
com países terceiros.

Justificação

A presente 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, e evitar 
que um comprador possa eximir-se às disposições, alterando simplesmente o seu local de 
estabelecimento para fora da UE.

A presente alteração visa ainda alargar o âmbito de aplicação da diretiva aos operadores 
estabelecidos fora da UE que compram e vendem produtos no mercado da União. A fim de 
reforçar a aplicação e a observância da presente diretiva, a Comissão deve incluir cláusulas 
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específicas nos acordos comerciais bilaterais que a União conclui com países terceiros.

Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-B) Os serviços acessórios à venda de 
produtos agrícolas e alimentares devem 
ser incluídos no âmbito de aplicação da 
presente diretiva. Serviços como o 
transporte, a desinfeção ou a faturação 
não devem ser considerados acessórios à 
venda de produtos agrícolas e alimentares 
e, por conseguinte, não devem ser 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da 
presente diretiva. 

Alteração 9

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 agrícolas e alimentares 
a compradores.

Justificação

A percentagem decrescente de receitas que chegam aos pequenos produtores e os 
trabalhadores do setor alimentar nos países em desenvolvimento, bem 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 objetivos assumidos no âmbito da Agenda 
2030 para o Desenvolvimento Sustentável.

Alteração 10

Proposta de diretiva
Considerando 8-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(8-A) O desequilíbrio de poder na cadeia 
de abastecimento e as práticas comerciais 
desleais dos supermercados têm um preço 
elevado, uma vez que geram e amplificam 
as consequências sociais e ambientais 
negativas na maior parte dos países que 
produzem produtos agrícolas e em países 
pobres, incluindo a negação dos direitos 
humanos fundamentais, a discriminação 
em razão do sexo, a falta de salários 
dignos e longas jornadas de trabalho.

Alteração 11

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

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

(9) As normas em causa devem 
aplicar-se a todos os operadores na cadeia 
de abastecimento agrícola e alimentar.

Alteração 12

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, 

(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, 
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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.

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 agrícola e 
alimentar, sob reserva da observância dos 
limites do direito da União aplicáveis ao 
funcionamento do mercado interno.

Alteração 13

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 de produtos agrícolas ou 
alimentares, isto é, antes, durante ou após a 
transação de venda, ou em relação à 
prestação de serviços acessórios à venda 
dos produtos em causa pelo comprador ou 
pelo grupo de compradores ao fornecedor, 
os Estados-Membros devem garantir que as 
disposições da presente diretiva se aplicam 
a qualquer ocorrência de tais práticas.

Alteração 14

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 

(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 que não resultem da exploração 
de uma dependência económica do 
fornecedor relativamente ao comprador e 
que estejam previstas em termos claros e 
inequívocos em acordos de fornecimento 
celebrados entre partes, por um lado, de 
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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.

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 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.

Alteração 15

Proposta de diretiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Se for apresentada uma 
queixa à autoridade executora, o ónus da 
prova de que o acordo de fornecimento 
contempla a prática comercial em questão 
de modo claro e inequívoco deve recair 
sobre o comprador.

Alteração 16

Proposta de diretiva
Considerando 12-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-B) Os pagamentos efetuados por 
um comprador a um fornecedor para 
além de um prazo razoável, que deve ser 
estabelecido na presente diretiva, devem 
ser considerados prática comercial desleal 
e ser proibidos. Essa proibição não deverá 
prejudicar as regras em matéria de 
condições de pagamento estabelecidas nos 
estatutos de uma organização de 
produtores ou de uma associação de 
organizações de produtores, incluindo 
cooperativas, se os referidos estatutos 
previrem regras que permitam aos 
membros controlar, de forma 
democrática, a sua organização e 
respetivas decisões, ou os acordos, 
decisões e práticas concertadas de 
organizações interprofissionais 
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reconhecidas, cujo objetivo seja alterar os 
termos de pagamento relativos aos 
produtos agrícolas e alimentares 
abrangidos pelo âmbito de aplicação de 
um regime de qualidade da União. 

Alteração 17

Proposta de diretiva
Considerando 12-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-C) A utilização de contratos 
escritos na cadeia de abastecimento 
agrícola e alimentar reforça a 
responsabilidade dos operadores, ajuda a 
evitar certas práticas comerciais desleais e 
aumenta a sensibilização para a 
necessidade de melhor ter em conta os 
sinais do mercado, melhorar a 
transmissão dos preços e adaptar a oferta 
à procura. A fim de incentivar o recurso a 
tais contratos, os fornecedores, ou as suas 
associações, devem ter o direito de 
solicitar um contrato escrito. A recusa, 
por parte de um comprador, em celebrar 
um contrato escrito com um fornecedor, 
apesar de tal contrato ter sido solicitado 
pelo fornecedor em conformidade com a 
presente diretiva, quando as condições 
tenham sido acordadas entre ambos, deve 
ser considerada prática comercial desleal 
e ser proibida.

Alteração 18

Proposta de diretiva
Considerando 12-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-D) Os sistemas de rotulagem em 
matéria de nutrição impostos pelos 
compradores aos fornecedores, que não 
prestam aos consumidores informações 
completas, podem discriminar entre os 
produtores e induzir os consumidores em 
erro na escolha dos produtos. Deveria ser 
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possível considerar que a imposição 
desses sistemas é abrangida pela definição 
de prática comercial desleal.

Alteração 19

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 agrícola e alimentar. 
Sempre que seja apresentada uma queixa, 
a autoridade executora do 
Estado-Membro em causa deve, devido ao 
risco de retaliações, garantir que o 
queixoso se mantém anónimo, em 
conformidade com a legislação nacional.

Alteração 20

Proposta de diretiva
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 21

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A fim de proteger a identidade de um 
membro de uma organização de produtores 

(14) A fim de proteger a identidade de um 
membro de uma organização de produtores 
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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.

ou fornecedores que se considere exposto 
a práticas comerciais desleais, a queixa 
pode ser apresentada pela organização de 
produtores ou fornecedores ou por uma 
associação de organizações de produtores 
ou fornecedores que a inclua, incluindo 
organizações representativas com 
conhecimentos em matéria de práticas 
comerciais na cadeia de abastecimento 
agrícola e alimentar. 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 22

Proposta de diretiva
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Deve ser prestada especial 
atenção à proteção da identidade dos 
queixosos e de outras vítimas de práticas, 
caso a autoridade prossiga a obrigação de 
publicar as suas decisões em 
conformidade com a presente diretiva.

Alteração 23

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 

(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 ser organismos 
imparciais, desprovidos de conflitos de 
interesses com os operadores na cadeia de 
abastecimento agrícola e alimentar e 
devem ter um conhecimento aprofundado 
do funcionamento da cadeia de 
abastecimento agrícola e alimentar. 
Devem ainda assegurar o funcionamento 
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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 presente diretiva. 
As autoridades executoras devem, 
nomeadamente, prestar-se assistência 
recíproca, por exemplo partilhando 
informações e apoiando-se nas 
investigações com dimensão 
transfronteiras.

correto e adequado da cadeia de 
abastecimento agrícola e alimentar e 
devem ter poderes para exigir que o 
comprador cesse, de imediato, as práticas 
proibidas, se for caso disso. Formas de 
dissuasão como a possibilidade de aplicar 
coimas e outras sanções igualmente 
eficazes 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. Para a 
determinação da sanção a aplicar, devem 
ser tidas em conta as infrações 
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 todas 
as informações pertinentes e apoiando-se 
nas investigações com dimensão 
transfronteiras.

Alteração 24

Proposta de diretiva
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) A autoridade executora deve 
informar o queixoso, num prazo razoável, 
da sua decisão de dar ou não dar 
seguimento à queixa. A decisão de 
indeferir uma queixa deve ser objeto de 
controlo jurisdicional. Se uma autoridade 
executora considerar que existem motivos 
suficientes para dar provimento a uma 
queixa, deve realizar uma investigação, 
que deve ser concluída num prazo 
razoável. Caso se confirme a ocorrência 
de infrações à presente diretiva, a 
autoridade executora deve exigir ao 
comprador que cesse imediatamente a 
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prática comercial proibida e deve impor 
uma coima e outras sanções igualmente 
eficazes, em conformidade com a 
legislação nacional. A coima e as outras 
sanções devem ser eficazes, 
proporcionadas ao prejuízo causado e 
dissuasivas, tendo em conta a natureza, a 
duração e a gravidade da infração. Para a 
determinação da coima e/ou das outras 
sanções a aplicar, devem ser tidas em 
conta as infrações repetidamente 
cometidas pelo mesmo comprador.  A 
autoridade executora deve poder abster-se 
de tomar qualquer medida se, caso a 
tome, existir o risco de a identidade do 
queixoso ser revelada ou de ser divulgado 
qualquer outro dado cuja divulgação o 
queixoso considere lesiva dos seus 
interesses, desde que este tenha 
identificado os dados em causa. A 
autoridade executora deve poder publicar 
as suas decisões relativas às sanções 
impostas.

Alteração 25

Proposta de diretiva
Considerando 15-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

 (15-B) Sem prejuízo dos poderes e das 
obrigações das suas autoridades 
executoras, os Estados-Membros devem 
promover o recurso a procedimentos 
eficazes e independentes de 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, tal como 
definido na presente diretiva. O recurso à 
mediação ou a um mecanismo alternativo 
de resolução de litígios não deve 
prejudicar o direito de um fornecedor 
apresentar uma queixa. A Comissão deve 
poder facilitar o diálogo e o intercâmbio 
de práticas comprovadas no que respeita 
ao recurso à mediação ou a um 
mecanismo alternativo de resolução de 
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litígios a nível da União.

Alteração 26

Proposta de diretiva
Considerando 15-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-C) É necessário criar uma rede 
de controlo do cumprimento da legislação 
da União (a seguir designada «rede»), 
gerida pela Comissão, cujo objetivo será o 
de coordenar e facilitar o intercâmbio de 
informações e de boas práticas no que se 
refere à legislação e à experiência dos 
Estados-Membros em matéria de controlo 
do cumprimento da legislação de forma 
coordenada e sistemática, de modo a 
garantir uma abordagem comum na 
aplicação das normas estabelecidas na 
presente diretiva. A rede deverá também 
contribuir para uma melhor compreensão 
comum dos tipos específicos de práticas 
comerciais que devem ser considerados 
práticas comerciais desleais e para uma 
melhor resposta às eventuais práticas 
comerciais desleais a nível 
transfronteiriço.

Alteração 27

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Para facilitar uma execução efetiva, a 
Comissão deve ajudar a organizar reuniões 
entre as autoridades executoras dos 
Estados-Membros, nas quais possam ser 
trocadas boas práticas e partilhadas 
informações pertinentes. A Comissão deve 
estabelecer e gerir um sítio web que facilite 
esses intercâmbios.

(16) Para facilitar uma execução efetiva, a 
Comissão deve ajudar a organizar as 
reuniões da rede, nas quais poderão ser 
trocadas boas práticas e partilhadas 
informações pertinentes. A Comissão deve 
estabelecer e gerir um sítio web que facilite 
esses intercâmbios.
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Alteração 28

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) As normas estabelecidas na presente 
diretiva não devem comprometer a 
possibilidade de um Estado-Membro 
manter normas existentes de maior alcance 
ou de as vir a adotar, sob reserva da 
observância dos limites do direito da União 
aplicáveis ao funcionamento do mercado 
interno. As normas aplicar-se-ão 
juntamente com medidas de governação de 
caráter voluntário.

(17) As normas estabelecidas na presente 
diretiva não devem comprometer a 
possibilidade de um Estado-Membro 
manter normas existentes que sejam mais 
rigorosas no que respeita às práticas 
comerciais desleais identificadas na 
presente diretiva ou a outras práticas, ou 
de as vir a adotar, sob reserva da 
observância dos limites do direito da União 
aplicáveis ao funcionamento do mercado 
interno, nomeadamente os princípios da 
livre circulação de bens e serviços, a 
liberdade de estabelecimento, a não 
discriminação e o acesso a um controlo 
jurisdicional imparcial e independente. As 
normas devem ser objeto de um 
procedimento de notificação prévia e 
aplicar-se-ão juntamente com medidas de 
governação de caráter voluntário.

Alteração 29

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 conferida aos pequenos e médios 
fornecedores – vir a proteger futuramente 
os pequenos e médios compradores de 
produtos alimentares da cadeia de 

(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.
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abastecimento.

Alteração 30

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva estabelece uma 
lista mínima de práticas comerciais 
desleais proibidas, entre compradores e 
fornecedores, na cadeia de abastecimento 
alimentar, assim como normas mínimas 
relativas à execução dessas proibições e 
disposições relativas à coordenação entre 
as autoridades executoras.

1. A presente diretiva estabelece uma 
lista mínima de práticas comerciais 
desleais proibidas, entre compradores e 
fornecedores, na cadeia de abastecimento 
agrícola e alimentar, assim como normas 
mínimas relativas à execução dessas 
proibições e disposições relativas à 
coordenação entre as autoridades 
executoras.

(A substituição da expressão «cadeia de 
abastecimento alimentar» pela expressão 
«cadeia de abastecimento agroalimentar», 
aplica-se à integralidade da diretiva.)

Justificação

A alteração visa proteger todos os agricultores, alargando o âmbito de aplicação a todos os 
produtos incluídos no anexo I do Tratado, dado que as práticas comerciais desleais também 
podem afetar os produtores que vendem produtos agrícolas não transformados que não se 
destinam ao consumo humano (por exemplo, flores cortadas, alimentos para animais e 
outros).

Alteração 31

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 agrícolas e 
alimentares por fornecedores a 
compradores, bem como aos serviços 
conexos prestados por um comprador ou 
fornecedor, que sejam acessórios à venda 
de produtos agrícolas e alimentares.
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Alteração 32

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

Texto da Comissão Alteração

-a) «Prática comercial desleal»: 
qualquer prática que
- se desvia claramente da boa conduta 
comercial, é contrária à boa-fé e à 
lealdade negocial e é imposta 
unilateralmente por um parceiro 
comercial a outro; 
- impõe ou tenta impor uma transferência 
injustificada e desproporcionada de um 
risco económico do comprador para o 
fornecedor; ou
- impõe ou tenta impor um desequilíbrio 
significativo dos direitos e obrigações do 
fornecedor na relação comercial antes, 
durante ou depois de um contrato.

Alteração 33

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 local onde esteja estabelecida, que 
adquira produtos agrícolas e alimentares 
que serão disponibilizados na União para 
fins comerciais e/ou preste serviços 
acessórios à venda desses produtos. O 
termo «comprador» pode incluir 
agrupamentos dessas pessoas singulares ou 
coletivas.

Alteração 34

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea b)
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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 ou qualquer pessoa singular ou 
coletiva que, independentemente do local 
onde esteja estabelecido, venda produtos 
agrícolas e 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 e cooperativas.

Alteração 35

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) «Dependência económica»: a 
relação entre um fornecedor e um 
comprador, com poder de negociação 
diferente, em que o fornecedor depende 
do comprador devido à sua reputação, 
quota de mercado, ausência de 
possibilidades de venda alternativas 
suficientes ou porque o montante total da 
faturação do fornecedor ao comprador 
representa um montante significativo do 
volume de negócios do fornecedor;

Alteração 36

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

Texto da Comissão Alteração

b-B) «Acordo de fornecimento»: um 
acordo entre um fornecedor e um 
comprador que abrange de forma clara e 
transparente os elementos pertinentes do 
acordo comercial, incluindo os nomes das 
partes, os seus direitos e obrigações, o 
preço, a duração, as condições de entrega, 
as condições de pagamento, assim como a 
causa, a execução do contrato e os efeitos 
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da rescisão do contrato;

Alteração 37

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

_________________
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

Dado que numa alteração anterior se elimina a expressão «pequenas e médias empresas» do 
texto, a definição torna-se obsoleta.

Alteração 38

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 e alimentares»: 
os produtos enumerados no anexo I do 
Tratado e os produtos não mencionados 
nesse anexo, mas obtidos por 
transformação daqueles e destinados à 
alimentação.

(Esta modificação aplica-se à totalidade 
do texto legislativo em causa. A sua 
adoção impõe adaptações técnicas em todo 
o texto).

Alteração 39

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

d-A) «Produtos alimentares de marca 
própria»: os produtos alimentares 
vendidos com as marcas dos retalhistas;

Alteração 40

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

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 agrícolas e alimentares 
perecíveis»: os produtos agrícolas e 
alimentares naturalmente adequados à 
comercialização e a utilização adequada 
durante um período não superior a trinta 
dias ou que, devido às suas características 
naturais, podem ser objeto de rápida 
deterioração, designadamente caso não 
existam condições de armazenagem 
adequadas.

Justificação

Esta alteração pretende clarificar.

Alteração 41

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

Texto da Comissão Alteração

e-A) «Produtos não perecíveis»: outros 
produtos além dos referidos na alínea e).

Alteração 42

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:
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Alteração 43

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

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 mais de:

- 30 dias a contar do último dia do 
mês da receção da fatura do fornecedor 
para produtos agrícolas e alimentares 
perecíveis, ou mais de 30 dias após a data 
de entrega contratualmente acordada dos 
produtos agrícolas e alimentares 
perecíveis; ou
- 60 dias a contar do último dia do 
mês da receção da fatura do fornecedor 
para produtos agrícolas e alimentares não 
perecíveis, ou mais de 60 dias após a data 
de entrega contratualmente acordada dos 
produtos agrícolas e alimentares não 
perecíveis; 
Os Estados-Membros devem assegurar 
que, no quadro das transações de venda e 
dos serviços prestados em que o 
comprador é uma autoridade pública, 
essas práticas sejam igualmente proibidas. 
Estas proibições não prejudicam:

- as consequências dos atrasos de 
pagamento nem as soluções a aplicar 
nesses casos, em conformidade com a 
Diretiva 2011/7/UE;

- as consequências dos atrasos de 
pagamento nem as soluções a aplicar 
nesses casos, em conformidade com a 
Diretiva 2011/7/UE;

- as regras em matéria de condições 
de pagamento estabelecidas nos estatutos 
de uma organização de produtores ou de 
uma associação de organizações de 
produtores, incluindo cooperativas, da 
qual um produtor agrícola seja membro 
ou fornecedor, se os referidos estatutos 
previrem regras que permitam aos 
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membros controlar, de forma 
democrática, a sua organização e 
respetivas decisões;

- a possibilidade de comprador e 
fornecedor acordarem uma cláusula de 
partilha de valor, na aceção do artigo 172.º, 
alínea a), do Regulamento (UE) 
n.º 1308/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho15.

- - a possibilidade de comprador e 
fornecedor acordarem uma cláusula de 
partilha de valor, na aceção do artigo 172.º, 
alínea a), do Regulamento (UE) 
n.º 1308/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho15;
- os acordos, decisões e práticas 
concertadas de organizações 
interprofissionais reconhecidas nos 
termos do artigo 157.º do Regulamento 
(UE) n.º 1308/2013 destinados a alterar as 
modalidades de pagamento relativas a 
transações de produtos agrícolas e 
alimentares abrangidos pelos regimes de 
qualidade estabelecidos em conformidade 
com o Regulamento (CE) n.º 110/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, com 
o Regulamento (UE) n.º 1151/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, com 
o Regulamento (UE) n.º 1308/2013 e com 
o Regulamento (UE) n.º 251/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

____________ _______________
15 Regulamento (UE) n.º 1308/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 
de dezembro de 2013, que estabelece uma 
organização comum dos mercados dos 
produtos agrícolas e que revoga os 
Regulamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) 
n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 e (CE) 
n.º 1234/2007 do Conselho (JO L 347 de 
20.12.2013, p. 671).

15 Regulamento (UE) n.º 1308/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 
de dezembro de 2013, que estabelece uma 
organização comum dos mercados dos 
produtos agrícolas e que revoga os 
Regulamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) 
n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 e (CE) 
n.º 1234/2007 do Conselho (JO L 347 de 
20.12.2013, p. 671).

Alteração 44

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 

b) Cancelamento unilateral, pelo 
comprador, de encomendas de produtos 
agrícolas e alimentares perecíveis sem 
acordar qualquer compensação total com 
o fornecedor, num prazo inferior a 60 
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ou utilização para esses produtos. dias a contar da data de entrega acordada 
dos produtos.

Justificação

A alteração visa definir melhor a noção de «curto prazo» (quando um comprador anula as 
encomendas de produtos alimentares perecíveis) com um prazo fixo de 60 dias.

Alteração 45

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) Imposição, pelo comprador, de 
forma unilateral, de alterações dos termos 
de um acordo de fornecimento relativos à 
frequência, ao modo, ao calendário ou ao 
volume do fornecimento ou entrega, aos 
padrões de qualidade, às modalidades de 
pagamento ou aos preços de produtos 
agrícolas e alimentares ou aos serviços 
auxiliares a esses produtos.

Alteração 46

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

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 47

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

Texto da Comissão Alteração

c-B) Rescisão unilateral dos acordos de 
fornecimento pelo comprador em resposta 
à queda de preços.

Alteração 48

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

c-C) Obtenção ou tentativa de obtenção, 
junto de um fornecedor, de uma vantagem 
que não corresponda a qualquer 
contrapartida ou a qualquer serviço 
comercial efetivamente prestado ou que 
seja manifestamente desproporcionada 
em relação ao valor da contrapartida ou 
do serviço prestado.

Justificação

A presente alteração visa inscrever como prática comercial desleal a obtenção ou a tentativa 
de obtenção de uma vantagem que não corresponda a qualquer serviço ou contrapartida real 
ou que seja manifestamente desproporcionada em relação ao valor do serviço ou da 
contrapartida.

Alteração 49

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

Texto da Comissão Alteração

c-D) Exigência subsequente de 
pagamentos, pelo comprador, sem 
quaisquer serviços em contrapartida.

Alteração 50

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

Texto da Comissão Alteração

c-E) Obtenção ou tentativa de obtenção 
por um comprador, junto de um 
fornecedor, de condições especiais sob a 
ameaça de retirada total ou parcial dos 
produtos agrícolas ou alimentares do 
fornecedor em causa.

Justificação

A presente alteração visa inscrever como prática comercial desleal a obtenção ou a tentativa 
de obtenção de condições especiais sob a ameaça de retirada total ou parcial dos produtos 
do fornecedor em causa.
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Alteração 51

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

Texto da Comissão Alteração

c-F) Imposição ou tentativa de 
imposição, pelo comprador ao fornecedor, 
de um desequilíbrio significativo dos 
direitos e obrigações do fornecedor na 
relação comercial antes, durante ou após 
o contrato.

Alteração 52

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

Texto da Comissão Alteração

c-G) Imposição ou tentativa de 
imposição, pelo comprador, de uma 
transferência injustificada ou 
desproporcionada de riscos económicos 
do comprador para o fornecedor.

Alteração 53

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

Texto da Comissão Alteração

c-H) Transferência unilateral do risco 
das vendas, pelo comprador para o 
fornecedor.

Alteração 54

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

Texto da Comissão Alteração

c-I) Imposição, pelo comprador, de 
sistemas de descontos e da cobrança de 
taxas pela introdução de novos produtos.
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Alteração 55

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

Texto da Comissão Alteração

c-J) Utilização, pelo comprador, de 
leilões eletrónicos invertidos ou leilões de 
duas fases para fazer baixar os preços. 
Esses leilões não são regulamentados e 
não garantem a transparência das 
negociações, dos preços e dos proponentes 
na aquisição de produtos agrícolas e 
alimentares de qualidade e origem 
certificadas pela UE, bem como de 
produtos não certificados.

Alteração 56

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

Texto da Comissão Alteração

c-L) São criadas associações de 
compradores no comércio por grosso e a 
retalho.

Alteração 57

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) Exigência, pelo comprador ao 
fornecedor, de pagamento pelo desperdício 
de produtos agrícolas e alimentares 
fornecidos dentro do prazo e com o nível 
de qualidade contratado e que ocorra 
enquanto esses produtos são propriedade 
do comprador, quando aquele não seja 
devido a negligência ou dolo do 
fornecedor.

Alteração 58

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

d-A) Quando tenham sido acordadas 
condições entre um comprador e um 
fornecedor, se o comprador se recusar a 
celebrar um contrato escrito com esse 
fornecedor, apesar de o fornecedor ter 
solicitado tal contrato nos termos do 
artigo 3.º-A, ou se o comprador se recusar 
a proporcionar ao fornecedor 
informações suficientemente 
pormenorizadas e inequívocas sobre o 
contrato de fornecimento, tal como 
definido no artigo 2.º, alínea b-B).

Alteração 59

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

Texto da Comissão Alteração

d-B) Partilha de informação confidencial 
pelo comprador com terceiros ou 
utilização indevida, de forma intencional 
ou não, de informação confidencial 
relacionada com o acordo de 
fornecimento, incluindo informações 
comerciais partilhadas pelo fornecedor 
com o comprador.

Alteração 60

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

Texto da Comissão Alteração

d-C) Desenvolvimento, pelo comprador, 
de atividades de comunicação ou 
promocionais ou de políticas comerciais 
que, também devido à sua duração no 
tempo, prejudicam ou são suscetíveis de 
prejudicar a imagem de produtos com 
indicação geográfica em conformidade 
com o Regulamento (UE) n.º 1151/2012, o 
Regulamento (CE) n.º 110/2008 ou o 
Regulamento (UE) n.º 251/2014.
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Justificação

Os produtos que ostentam indicações geográficas específicas são geralmente objeto de uma 
grande variedade de práticas promocionais (como a venda abaixo do preço de custo, leilões 
de desconto, promoções excessivamente prolongadas) que resultam na desvalorização 
económica ou comercial da imagem dos produtos em causa. Esta medida permitiria aos 
fornecedores intervir não só contra a contrafação, mas também contra essas práticas 
comerciais desvalorizantes e desleais.

Alteração 61

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

Texto da Comissão Alteração

d-D) 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 62

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

Texto da Comissão Alteração

d-E) Retaliação ou ameaça de retaliação 
comercial, pelo comprador contra o 
fornecedor, caso o fornecedor exerça os 
seus direitos contratuais e legais, 
nomeadamente a apresentação de uma 
queixa e a cooperação com autoridades 
executoras nacionais.

Alteração 63

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

Texto da Comissão Alteração
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d-F) Rejeição ou ameaça com medidas 
comerciais, pelo comprador, contra o 
fornecedor que exerça os seus direitos 
contratuais, nomeadamente a 
apresentação de queixas e a cooperação 
com autoridades nacionais responsáveis 
pela aplicação da lei.

Alteração 64

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

Texto da Comissão Alteração

d-G) Imposição unilateral, pelo 
comprador, de normas de qualidade que 
não têm por base a legislação em vigor, os 
sistemas de qualidade, os conhecimentos 
científicos ou as práticas atuais, o que 
pode produzir um efeito de distorção do 
comércio.

Alteração 65

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

Texto da Comissão Alteração

d-H) O comprador estabelece disposições 
relativas às normas em matéria de 
proteção do ambiente e bem-estar animal 
que vão para além das disposições legais 
em vigor.

Alteração 66

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

Texto da Comissão Alteração

d-I) Utilização demasiado estrita, pelo 
comprador, dos critérios relativos à 
duração em armazenamento para rejeitar 
uma encomenda anteriormente acordada 
ou para rejeitar uma encomenda que, por 
motivos independentes do fornecedor, não 
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foi processada com a rapidez suficiente.

Alteração 67

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

Texto da Comissão Alteração

d-J) Realização, pelo comprador, de 
débitos unilaterais, que estejam 
relacionados com alterações retroativas, 
ou constituam alterações retroativas, 
ainda que não contratuais, às condições 
estabelecidas nos contratos de 
fornecimento, assim como a dedução de 
montantes, sem o consentimento prévio da 
contraparte, nos valores faturados pelo 
fornecimento de mercadorias ou pela 
prestação de serviços.

Alteração 68

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

Texto da Comissão Alteração

d-K) Condicionamento da assinatura do 
acordo de fornecimento, por parte do 
comprador, ao pagamento de honorários 
anuais e a respetiva aplicação retroativa.

Alteração 69

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

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 70

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

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

Alteração 71

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

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 72

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

Texto da Comissão Alteração

d-O) Cobrança, pelo comprador, de uma 
quantia por serviços não prestados, ou por 
serviços prestados mas não previstos 
contratualmente entre as partes 
contratantes;

Alteração 73

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

Texto da Comissão Alteração

d-P) 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 74

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

d-Q) 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 à custa do 
próprio fornecedor.

Alteração 75

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

Texto da Comissão Alteração

d-R) Cobrança, pelo comprador, de uma 
quantia pela celebração de um acordo de 
fornecimento com um fornecedor que não 
seja proporcional aos custos 
administrativos suportados por este 
último.

Alteração 76

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

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 77

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

Texto da Comissão Alteração

d-T) Recusa, pelo comprador, de 
apresentar ao fornecedor uma descrição 
de qualquer tratamento diferenciado 
concedido ao fornecedor relativamente às 
próprias marcas.
Essa descrição pode incluir, no mínimo, 
qualquer tratamento diferenciado pela 
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aplicação de procedimentos ou medidas 
específicas relativamente a:
a) Acesso a dados pessoais ou a outros 
dados recolhidos no contexto da venda de 
produtos agrícolas ou alimentares;
b) Inclusão no inventário, espaço, 
classificação e qualquer outro fator que 
influencie a decisão de compra do 
consumidor;
c) Qualquer remuneração direta ou 
indireta pela utilização dos serviços 
fornecidos pelo comprador;
d) Acesso ou condições de utilização dos 
serviços diretamente relacionados com o 
acordo de fornecimento;

Alteração 78

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

Texto da Comissão Alteração

d-U) Imposição, pelo comprador, de 
sanções contratuais 
desproporcionadamente elevadas 
atendendo ao valor e à relevância da 
matéria a que respeita a obrigação;

Alteração 79

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

Texto da Comissão Alteração

d-V) Exigência da transferência 
completa, parcial ou antecipada de 
pagamentos diretos, de um comprador ao 
fornecedor, a que este tem direito nos 
termos do Regulamento (UE) n.º 
1307/2013.

Justificação

A presente alteração tem como objetivo proibir a transferência de pagamentos diretos. Tal 
está em consonância com a intervenção da Comissão nos processos Harms, C-434/08 e Arts, 
C-227/16. Segundo a Comissão, a transferência dos direitos de pagamento serve para 
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contornar o verdadeiro objetivo das subvenções agrícolas.

Alteração 80

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

Texto da Comissão Alteração

d-W) Exclusão do inventário de produtos 
do fornecedor sem notificação prévia 
razoável, sem explicação por escrito da 
decisão e sem motivos genuinamente 
comerciais.

Alteração 81

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

Texto da Comissão Alteração

d-X) Obrigação, estabelecida pelo 
comprador ao fornecedor, de remunerar o 
pessoal com atribuições na organização 
de zonas de venda ou manipulação de 
produtos agrícolas ou alimentares.

Alteração 82

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

Texto da Comissão Alteração

d-Y) Exigência, pelo comprador ao 
fornecedor, de compensação pelo custo da 
análise das queixas dos consumidores 
relativas aos seus produtos.

Alteração 83

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

Texto da Comissão Alteração

d-Z) Exigência, pelo comprador ao 
fornecedor, de suportar quaisquer custos 
resultantes de erros de previsão, exceto se:
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- o comprador tiver preparado as 
previsões de boa-fé e com o devido 
cuidado, após consultar o fornecedor;
- o acordo de fornecimento incluir uma 
disposição clara e inequívoca que preveja 
que a compensação total não é adequada.

Alteração 84

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

Texto da Comissão Alteração

d-A-A) Imposição do comprador que 
vincula o fornecedor, através de um 
acordo de fornecimento, a não vender os 
produtos agrícolas ou géneros 
alimentícios a outros compradores e/ ou a 
transformadores a preços inferiores aos 
que são pagos pelo comprador e/ou pelo 
transformador;

Alteração 85

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

Texto da Comissão Alteração

d-A-B) Ameaça, direta ou indireta, 
pelo comprador, de excluir os produtos do 
fornecedor do inventário, caso o 
fornecedor não respeite ou não queira 
respeitar as exigências do comprador para 
reduzir o preço.

Alteração 86

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

Texto da Comissão Alteração

d-A-C) Imposição, pelo comprador ao 
fornecedor, da fabricação do mesmo 
produto para venda sob a marca do 
retalhista a preço igual ou inferior ao do 
produto da marca do fornecedor.
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Alteração 87

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

Texto da Comissão Alteração

d-A-D) Devolução, pelo comprador ao 
fornecedor, de produtos alimentares à 
custa do fornecedor e sem pagar os 
produtos alimentares não vendidos.

Alteração 88

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 
de qualquer outro acordo subsequente 
entre o comprador e o fornecedor durante 
a vigência do acordo de fornecimento, ou 
quando resultem de um abuso da 
dependência económica do fornecedor em 
relação ao comprador, permitindo a 
imposição dessas condições pelo 
comprador:

Alteração 89

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;

Suprimido

Justificação

Transferido para o artigo 3.º, n.º 1.

Alteração 90
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Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) 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 91

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – 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 ou publicitação 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.

Alteração 92

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

Texto da Comissão Alteração

d-A) Um comprador vende produtos 
agrícolas e alimentares a preços inferiores 
ao preço de compra conforme faturado, 
menos a parte proporcional dos descontos 
incluidos na fatura, mais os custos de 
transporte e os impostos cobrados pela 
transação, como parte de um mecanismo 
de comercialização, sendo o prejuízo ou o 
custo, em última análise, suportado pelo 
fornecedor.
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Alteração 93

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

Texto da Comissão Alteração

d-B) Transferência, pelo comprador, dos 
custos de transporte e de armazenamento 
para o fornecedor.

Alteração 94

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

Texto da Comissão Alteração

d-C) Obrigação estabelecida pelo 
comprador ao fornecedor de entregar os 
produtos apenas nas plataformas do 
fornecedor.

Alteração 95

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar a proibição das práticas 
comerciais a que se refere o n.º 2, alíneas 
b), c) e d), se os subsequentes pagamentos 
do fornecedor ao comprador não 
estiverem relacionados com os custos 
suportados pelo comprador.

Alteração 96

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Se for apresentada uma queixa à 
autoridade executora relativa a uma das 
práticas a que se refere o n.º 2, o ónus da 
prova de que o acordo de fornecimento 
contempla a prática comercial em questão 
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de modo claro e inequívoco recai sobre o 
comprador.

Alteração 97

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. Os Estados-Membros podem proibir 
qualquer prática comercial desleal, 
conforme definido no artigo 2.º, alínea -
a), para além das referidas nos n.os 1 e 2 
do presente artigo.

Justificação

A alteração clarifica a possibilidade dada aos Estados-Membros de adotarem uma 
abordagem mais ambiciosa no que diz respeito ao número de práticas comerciais desleais 
que pretendem proibir.

Alteração 98

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se exigir pagamento nas situações 
referidas no n.º 2, alíneas b), c) e d), o 
comprador deve, se isso lhe for solicitado 
pelo fornecedor, facultar-lhe uma 
estimativa do pagamento por unidade ou 
do pagamento global, conforme se 
justifique, e, nas situações referidas no 
n.º 2, alíneas b) e d), igualmente uma 
estimativa dos custos e das bases dessa 
estimativa.

3. Se exigir pagamento nas situações 
referidas no n.º 2, alíneas b), c) e d), o 
comprador deve facultar ao fornecedor 
uma estimativa do pagamento por unidade 
ou do pagamento global, conforme se 
justifique, e, nas situações referidas no 
n.º 2, alíneas b) e d), igualmente uma 
estimativa dos custos e das bases dessa 
estimativa. Essas estimativas devem ser 
transmitidas por escrito pelo comprador e 
sujeitas a acordo do fornecedor antes da 
prestação do serviço em causa.

Justificação

A alteração visa proporcionar aos fornecedores uma maior segurança e transparência 
relativamente aos serviços que pagam.
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Alteração 99

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

Incumbe aos Estados-Membros 
garantir que as proibições estabelecidas nos 
n.ºs 1 e 2 constituem disposições 
imperativas aplicáveis a todas as situações 
abrangidas pelo âmbito das mesmas, 
independentemente do direito que, na 
ausência delas, seria aplicável ao acordo de 
fornecimento entre as partes.

4. Incumbe aos Estados-Membros 
garantir que as proibições estabelecidas nos 
n.ºs 1 e 2 constituem disposições 
imperativas aplicáveis a todas as situações 
abrangidas pelo âmbito das mesmas, 
independentemente do direito que, na 
ausência delas, seria aplicável ao acordo de 
fornecimento entre as partes. Os 
Estados-Membros podem adotar normas 
que excedam as proibições previstas para 
cada uma das práticas comerciais desleais 
a que se referem os n.os 1 e 2.

Justificação

A alteração clarifica a possibilidade dada aos Estados-Membros de adotarem uma 
abordagem mais ambiciosa no que diz respeito às proibições constantes do artigo 3.º.

Alteração 100

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 ou 
práticas contratuais que excluam juros 
em caso de atraso no pagamento, em 
conformidade com o artigo 7.º da Diretiva 
2011/7/UE.

Alteração 101

Proposta de diretiva
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
Relações contratuais

1. Um fornecedor pode exigir que 
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qualquer entrega de 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 estar 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 quantidades entregues e a 
qualidade ou a 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 
das entregas;
(iii) A duração do contrato, o qual pode 
ter uma duração determinada ou 
indeterminada com cláusulas de rescisão;
(iv) Informações sobre os prazos e as 
modalidades 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 125.º, 148.º e 168.º do 
Regulamento (UE) n.º 1308/2013.
4. Os Estados-Membros podem 
identificar, partilhar e promover boas 
práticas em matéria de celebração de 
contratos de longa duração, com o 
objetivo de reforçar a posição negocial 



PE635.377/ 42

PT

dos produtores na cadeia de 
abastecimento agrícola e alimentar.

Alteração 102

Proposta de diretiva
Artigo 4

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»).

1. Incumbe a cada Estado-Membro 
designar uma ou mais autoridades 
responsáveis pela observância, a nível 
nacional, das proibições estabelecidas no 
artigo 3.º (dita «autoridade executora») e 
informar a Comissão da designação.

Alteração 103

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Se um Estado-Membro designar 
mais de uma autoridade executora no seu 
território, deve designar um ponto de 
contacto único para a colaboração entre 
as autoridades executoras e para a 
cooperação com a Comissão.

Alteração 104

Proposta de diretiva
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
Autoridade executora competente

1. A autoridade executora do 
Estado-Membro de estabelecimento de um 
comprador suspeito de estar envolvido em 
práticas comerciais proibidas é 
competente para investigar as práticas 
comerciais desleais desse comprador.
2. Se um fornecedor entregar os seus 
produtos a um destinatário relacionado 
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com o 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 desse 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 
desleais cometidas contra o fornecedor.
4. A autoridade executora é 
igualmente competente para investigar as 
práticas comerciais desleais na prestação 
de serviços relacionados com o acordo de 
fornecimento. O comprador é considerado 
solidariamente responsável por quaisquer 
infrações cometidas por um terceiro 
prestador dos serviços relacionados.

Alteração 105

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. As queixas devem ser dirigidas à 
autoridade executora do Estado-Membro 
no qual está estabelecido o comprador 
suspeito de práticas comerciais proibidas. 
Se o comprador estiver estabelecido fora 
da União, as reclamações devem ser 
dirigidas à autoridade executora do 
Estado-Membro onde o fornecedor esteja 
localizado. A autoridade executora está 
habilitada a tomar medidas.

Alteração 106

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. 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. A autoridade 
executora está habilitada a tomar 
medidas.

Alteração 107

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 produtores ou de 
fornecedores e as associações de 
organizações de produtores ou de 
fornecedores, as organizações que 
trabalham com produtores e têm 
conhecimento de práticas comerciais na 
cadeia de abastecimento agrícola e 
alimentar e as organizações 
representativas, 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 participar 
devidamente no processo.

Alteração 108

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 

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 no eventual pedido 
de confidencialidade. Ao longo do 
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confidencialidade. processo, a autoridades executora deve 
garantir a confidencialidade do processo e 
de qualquer informação sensível, 
protegendo simultaneamente os direitos 
processuais de ambas as partes.

Alteração 109

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. No entanto, sempre que essas 
informações sejam tornadas públicas, o 
comprador não poderá basear-se nelas 
para levar a cabo ações prejudiciais para 
o fornecedor. Caso o comprador viole a 
proibição, deve ser responsável pelos 
prejuízos causados ao fornecedor, 
incluindo quaisquer danos, perdas de 
receitas ou danos à reputação.

Alteração 110

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.

Suprimido

Alteração 111

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão deve elaborar um guia 
multilingue, que deve estar disponível no 
seu sítio Web, a explicar como redigir 
uma queixa e que tipo de informações 
devem ser prestadas às respetivas 
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autoridades executoras em toda a União 
para decidirem se devem abrir uma 
investigação formal.

Justificação

As PME, frequentemente, não dispõem da experiência nem dos conhecimentos necessários 
para defender os seus direitos. Isto é particularmente verdade para as PME dos países em 
desenvolvimento. Por conseguinte, o aconselhamento e o apoio da Comissão são 
indispensáveis para as PME protegerem e fazerem valer os seus direitos.

Alteração 112

Proposta de diretiva
Artigo 6 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem garantir o 
equipamento adequado da autoridade 
executora e conferir-lhe competências 
para:

Os Estados-Membros devem garantir o 
equipamento e os recursos adequados das 
suas autoridades executoras, incluindo 
um orçamento e conhecimentos 
especializados suficientes, para garantir o 
funcionamento adequado e equitativo da 
cadeia de abastecimento agrícola e 
alimentar. Devem conferir-lhes 
competências para:

Alteração 113

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 proativamente 
investigações por iniciativa própria 
baseadas numa suspeita razoável ou no 
seguimento de queixas, incluindo queixas 
anónimas ou de denunciantes.

Alteração 114

Proposta de diretiva
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Realizar inspeções no local sem 
aviso prévio no âmbito das suas 
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investigações.

Alteração 115

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

Texto da Comissão Alteração

c) Decidir no sentido da ocorrência de 
infrações às proibições estabelecidas no 
artigo 3.º e exigir ao comprador que cesse a 
prática comercial proibida. A autoridade 
pode abster-se de tomar essa decisão se, 
caso a tome, existir o risco de a identidade 
do queixoso ser revelada ou de ser 
divulgado qualquer outro dado cuja 
divulgação o queixoso considere lesiva dos 
seus interesses, desde que este tenha 
identificado os dados em causa nos termos 
do artigo 5.º, n.º 3.

c) Decidir no sentido da ocorrência de 
infrações às proibições estabelecidas no 
artigo 3.º, conceder ao fornecedor uma 
solução provisória para pôr termo à 
prática comercial proibida e exigir ao 
comprador que cesse a prática comercial 
proibida, bem como anular as cláusulas 
relevantes ou os contratos ilegais. A 
autoridade pode abster-se de tomar essa 
decisão se, caso a tome, existir o risco de a 
identidade do queixoso ser revelada ou de 
ser divulgado qualquer outro dado cuja 
divulgação o queixoso considere lesiva dos 
seus interesses, desde que este tenha 
identificado os dados em causa nos termos 
do artigo 5.º, n.º 3.

Alteração 116

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

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/ou outras 
sanções igualmente eficazes às pessoas 
singulares ou coletivas que 
comprovadamente tenham infringido a 
presente diretiva, nos termos da legislação 
nacional. As coimas e as outras sanções 
devem ser efetivas, proporcionadas ao 
prejuízo causado e dissuasivas, tendo em 
conta a natureza, duração e gravidade da 
infração. Para a determinação da coima e 
das outras sanções a aplicar, devem ser 
tidas em conta as infrações repetidamente 
cometidas pelo mesmo comprador;

Alteração 117
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Proposta de diretiva
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Organizar a indemnização de danos 
pelo autor da infração nos casos em que o 
queixoso tenha solicitado 
confidencialidade;

Alteração 118

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

Justificação

A presente alteração prevê a publicação sistemática das decisões emitidas pelas autoridades 
executoras. Deste modo, será apontado o dedo às empresas culpadas de práticas comerciais 
desleais.

Alteração 119

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) Publicar uma análise das suas ações 
e atividades de execução por meio de um 
relatório anual, do qual devem constar, 
nomeadamente, a tipologia das práticas 
desleais identificadas e o número de 
queixas recebidas, o número de queixas 
recebidas e as investigações iniciadas, em 
curso e terminadas, bem como uma lista 
das empresas relativamente às quais 
tenha tirado conclusões. Deve constar 
desse relatório uma descrição resumida do 
assunto, as conclusões de cada 
investigação, informações sobre o 
desfecho do processo e a decisão adotada, 
em conformidade com as regras de 
confidencialidade estabelecidas na 
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legislação nacional.

Justificação

A presente alteração visa garantir a confidencialidade do trabalho das autoridades 
executoras e das investigações em curso, em conformidade com as regras nacionais em 
matéria de confidencialidade.

Alteração 120

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
garantir que o exercício dessas 
competências esteja sujeito a 
salvaguardas adequadas no que respeita 
aos direitos de defesa, em conformidade 
com os princípios gerais do direito da 
União e da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, 
nomeadamente nos casos em que o 
queixoso solicita o tratamento 
confidencial das informações nos termos 
do artigo 5.º, n.º 3.

Justificação

No que se refere às queixas anónimas, as regras nacionais relativas à transparência dos 
julgamentos e dos processos judiciais devem ser tidas em conta. A confidencialidade da 
identidade do queixoso é importante. No entanto, é igualmente necessário garantir que não 
existem contradições com o artigo 6.º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos.

Alteração 121

Proposta de diretiva
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-A
Obrigações da autoridade executora

1. As autoridades executoras devem 
controlar e garantir o correto e justo 
funcionamento da cadeia de 
abastecimento agrícola e alimentar na 
União.
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2. No prazo de 30 dias a contar da 
receção de uma queixa, a autoridade 
executora deve informar o queixoso sobre 
a sua decisão de dar ou não dar 
seguimento à queixa.
3. Se autoridade executora considerar 
que não há motivos suficientes para dar 
provimento a uma queixa, deve adotar 
uma decisão oficial fundamentada de 
deferimento da queixa e informar o 
queixoso sobre essa decisão. A decisão 
deve ser passível de recurso judicial.
4. Se a autoridade executora 
considerar que existem motivos 
suficientes para dar provimento a uma 
queixa, inicia e realiza uma investigação, 
que deve ficar concluída no prazo de seis 
meses a contar da data do seu início. Em 
casos devidamente justificados, o prazo de 
seis meses pode ser prorrogado por um 
período adicional de seis meses. A 
autoridade executora deve informar o 
queixoso da referida prorrogação e das 
razões que a fundamentam.
5. Se, como resultado da investigação, 
se confirmar a ocorrência de infrações à 
presente diretiva, a autoridade executora 
deve exigir ao comprador que cesse a 
prática comercial proibida e deve impor 
uma coima e/ou outras sanções 
igualmente eficazes à pessoa singular ou 
coletiva responsável pela infração, em 
conformidade com a legislação nacional. 
A coima e as outras sanções devem ser 
efetivas, proporcionadas ao prejuízo 
causado e dissuasivas, tendo em conta a 
natureza, a duração e a gravidade da 
infração. Para a determinação da coima e 
das outras sanções a aplicar, devem ser 
tidas em conta as infrações repetidamente 
cometidas pelo mesmo comprador.
6. A autoridade executora pode abster-
se de adotar as medidas a que se refere o 
n.º 5 do presente artigo se, caso as adote, 
existir o risco de a identidade do queixoso 
ser revelada ou de ser divulgado qualquer 
outro dado cuja divulgação o queixoso 
considere lesiva dos seus interesses, desde 
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que este tenha identificado os dados em 
causa nos termos do artigo 5.º, n.º 3.
7. A autoridade executora pode decidir 
publicar as suas decisões referentes ao 
disposto no n.º 5 do presente artigo.

Alteração 122

Proposta de diretiva
Artigo 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-B
Atos delegados

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados que estabeleçam critérios e uma 
metodologia comum para utilização pelas 
autoridades executoras na determinação 
do montante das coimas, tendo em conta, 
pelo menos, os seguintes elementos: o 
volume de negócios do infrator, os 
benefícios obtidos pelo infrator 
resultantes da prática comercial desleal, o 
número e o estatuto das vítimas da 
infração e a utilização reiterada de 
práticas comerciais desleais pelo 
comprador.

Alteração 123

Proposta de diretiva
Artigo 6-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-C
Mediação ou mecanismo alternativo de 

resolução de litígios
1. Sem prejuízo das competências e 
das obrigações da autoridade executora 
estabelecidas nos artigos 6.º e 6.º-A, os 
Estados-Membros podem promover o 
recurso a procedimentos eficazes e 
independentes de mediação ou a um 
mecanismo alternativo de resolução de 
litígios em caso de litígio entre um 
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fornecedor e um comprador, devido a 
uma prática comercial desleal na aceção 
do artigo 2.º, alínea -a).
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.
3. A Comissão pode facilitar o diálogo 
e o intercâmbio de práticas comprovadas 
no que respeita ao recurso à mediação ou 
a um mecanismo alternativo de resolução 
de litígios a nível da União.

Alteração 124

Proposta de diretiva
Artigo 7 – título

Texto da Comissão Alteração

Cooperação entre autoridades executoras Rede de execução da União

Alteração 125

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Incumbe aos Estados-Membros 
garantir que as autoridades executoras 
cooperam eficazmente entre elas e se 
apoiam mutuamente nas investigações 
transfronteiras.

1. É instituída uma rede de execução 
da União (a seguir designada «a rede»).

Alteração 126

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades executoras devem 
reunir-se uma vez por ano para debater a 
aplicação da presente diretiva com base 
nos relatórios anuais referidos no 
artigo 9.º, n.º 1, e nas boas práticas na 

2. O objetivo da rede é servir de 
plataforma para uma cooperação 
estruturada entre as autoridades 
executoras dos Estados-Membros e a 
Comissão e simplificar as práticas das 
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matéria abrangida pela diretiva. A 
Comissão facilitará a realização dessas 
reuniões.

autoridades executoras na União.

Alteração 127

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve estabelecer e gerir 
um sítio web que preveja a possibilidade 
de intercâmbio de informações entre ela e 
as autoridades executoras, 
designadamente no respeitante às 
reuniões anuais.

Suprimido

Alteração 128

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão deve garantir que 
dispõe de uma caixa de correio funcional 
disponível no seu sítio Web para apoiar as 
pequenas e médias empresas (PME), 
tanto dentro como fora da União, a fim de 
proteger e a fazer valer os seus direitos 
contra práticas comerciais desleais, 
facultando informação sobre os 
procedimentos. Todas as informações 
pertinentes devem ser prestadas em todas 
as línguas da União.

Alteração 129

Proposta de diretiva
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A
Composição da rede de execução da 

União
1. A rede deve ser composta por um 
representante de cada autoridade 
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executora referida no artigo 4.º, por dois 
representantes da Comissão e pelos 
respetivos suplentes.
2. A rede deve reunir-se a intervalos 
regulares e, se necessário, mediante 
pedido devidamente justificado da 
Comissão ou de um Estado-Membro.
3. A rede deve incluir todas as partes 
interessadas num debate sobre a 
aplicação da presente diretiva, a fim de 
facilitar o diálogo e o intercâmbio de boas 
práticas e promover uma abordagem 
comum.

Alteração 130

Proposta de diretiva
Artigo 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-B
Tarefas de execução coordenada

1. A rede deve ter as seguintes tarefas:
a) Debater a aplicação da presente 
diretiva com base nos relatórios anuais a 
que se refere o artigo 9.º, n.º 1;
b) Facilitar o intercâmbio de informações 
sobre temas pertinentes, nomeadamente 
sobre os resultados das investigações a 
que se refere o artigo 6.º, primeiro 
parágrafo, alínea a), e sobre novos casos 
de práticas comerciais desleais;
c) Coordenar e facilitar o intercâmbio de 
informações e de boas práticas no que se 
refere à legislação e à experiência dos 
Estados-Membros em matéria de 
execução de forma coordenada e 
sistemática, para que haja uma melhor 
compreensão comum dos tipos específicos 
de práticas comerciais que devem ser 
consideradas práticas comerciais desleais 
e para que seja dada uma melhor resposta 
às eventuais práticas comerciais desleais 
transfronteiriças.
d) Examinar qualquer questão relativa à 
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aplicação da presente diretiva e adotar 
orientações e recomendações para 
fomentar a sua aplicação coerente, 
nomeadamente criando uma metodologia 
comum para definir e fixar sanções;
e) Promover e facilitar a colaboração com 
outras redes e grupos relevantes, 
nomeadamente a Iniciativa Cadeia de 
Abastecimento.
2. A Comissão deve ter as seguintes 
tarefas:
a) Criar e gerir um sítio web que permita 
o intercâmbio de informações entre as 
autoridades executoras e a Comissão, 
designadamente no respeitante às 
reuniões anuais;
b) Facilitar a organização de programas 
de formação comuns e o intercâmbio de 
pessoal entre as autoridades executoras e, 
se for caso disso, com as autoridades 
executoras de países terceiros;
c) Organizar as reuniões da rede a que se 
refere o artigo 7.º-A, n.º 2;
d) Disponibilizar conhecimentos técnicos 
ou científicos para a implementação da 
cooperação administrativa em matéria de 
execução.

Alteração 131

Proposta de diretiva
Artigo 8

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.

1. Desde que sejam compatíveis com as 
normas de funcionamento do mercado 
interno, os Estados-Membros podem 
manter ou criar normas destinadas a lutar 
contra práticas comerciais desleais que 
sejam mais rigorosas do que as 
estabelecidas na presente diretiva, 
incluindo a livre circulação de bens e 
serviços, a liberdade de estabelecimento, a 
não discriminação e o acesso a recurso 
judicial imparcial e independente.
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Alteração 132

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
informar a Comissão sobre quaisquer 
novas regras nacionais mais rigorosas do 
que as estabelecidas na presente diretiva.

Alteração 133

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Desde que sejam compatíveis com as 
normas de funcionamento do mercado 
interno, a presente diretiva não prejudica 
as normas nacionais que visam lutar 
contra práticas comerciais desleais que 
não sejam abrangidas pelo âmbito de 
aplicação da presente diretiva.

Alteração 134

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. Os processos relacionados com o 
artigo 6.º, alíneas c) a e), devem respeitar 
os processos e os princípios 
administrativos e judiciais do 
Estado-Membro em causa.

Justificação

No que se refere às queixas anónimas, as regras nacionais relativas à transparência dos 
julgamentos e dos processos judiciais devem ser tidas em conta.

Alteração 135

Proposta de diretiva
Artigo 8-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A
Observatórios nacionais sobre o 

funcionamento da cadeia de 
abastecimento agrícola e alimentar

1. A fim de manter informados os 
agentes económicos e as autoridades 
executoras, os Estados-Membros podem 
criar observatórios nacionais sobre o 
funcionamento da cadeia de 
abastecimento agrícola e alimentar.
2. Os Estados-Membros devem 
garantir que os seus observatórios 
nacionais dispõem de meios adequados e 
conferir-lhes competências para:
a) Recolher os dados estatísticos 
disponíveis necessários para analisar os 
mecanismos de formação dos preços e das 
margens na cadeia de abastecimento 
agrícola e alimentar e a existência de 
práticas comerciais desleais;
b) Analisar as informações recolhidas 
e realizar, ou mandar realizar, os estudos 
necessários à sua atividade;
c) Elaborar relatórios de síntese sobre 
os setores estudados e divulgar 
regularmente o seu trabalho;
d) Contribuir para a redação do 
relatório sobre práticas comerciais 
desleais nas relações entre empresas na 
cadeia de abastecimento agrícola e 
alimentar previsto no artigo 9.º e/ou 
prestar assistência à autoridade executora 
nessa tarefa.

Justificação

A presente alteração visa permitir aos Estados-Membros criarem observatórios nacionais 
sobre o funcionamento da cadeia de abastecimento agrícola e alimentar, a fim de manter 
informados os agentes económicos e as autoridades executoras dos Estados-Membros sobre 
o funcionamento da cadeia de abastecimento agrícola e alimentar.

Alteração 136

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1
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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 relativo 
às práticas comerciais desleais nas relações 
entre empresas na cadeia de abastecimento 
agrícola e 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, assim como sobre a 
eficácia das medidas introduzidas pela 
autoridade executora. Os 
Estados-Membros devem assegurar o 
diálogo com todas as partes interessadas 
relevantes, incluindo as organizações de 
consumidores, sobre o funcionamento da 
cadeia de abastecimento no seu território.

Alteração 137

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. No prazo 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.

Alteração 138

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Essa avaliação deve analisar, 
nomeadamente:
a) A eficácia na proteção dos 
intervenientes mais frágeis na cadeia de 



PE635.377/ 59

PT

abastecimento agrícola e alimentar contra 
as práticas comerciais desleais;
b) A eficácia da cooperação entre as 
autoridades executoras competentes e a 
necessidade de coordenação para aplicar 
e controlar a legislação da União em 
matéria de práticas comerciais desleais.

Alteração 139

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

Texto da Comissão Alteração

1-B. Com base nas conclusões do seu 
relatório, a Comissão pode apresentar 
propostas legislativas adequadas.

Alteração 140

Proposta de diretiva
Artigo 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º-A
Comunicação dos impactos sobre os 

consumidores
1. A Comissão deve realizar uma 
avaliação para determinar se algumas 
práticas comerciais desleais produzem 
impactos negativos sobre os consumidores 
e deve apresentar um relatório com as 
principais conclusões ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões.
2. Com base nas conclusões do seu 
relatório, a Comissão pode apresentar 
propostas legislativas adequadas.

Alteração 141

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Para os contratos de abastecimento 
existentes celebrados antes de... [data de 
entrada em vigor da presente diretiva], os 
Estados-Membros podem prever um 
período de transição não superior a seis 
meses a contar de... [data de entrada em 
vigor da presente diretiva] para se 
adaptarem às regras previstas na presente 
diretiva.


